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Reklamobjekt 
2023



Bli exklusiv hålsponsor. Två skyltar på varje hål 
placerade vid 56 respektive 48 tee. Dessutom 
ingår skylt vid sponsortavlan. Samt banguiden 

Stor skylt vid parkeringen. (1800X1200)



Golfbilar. För närvarande finns det  10st som rör 
sig över hela området.

Dubbelsidiga skyltar vid driving rangen. 
Placerade intill utslagsplatserna. De som tränar 
står mellan skyltarna och de som skall ut på 
banan och spela måste passera dessa skyltar.



Hålflaggor. Boka 9 eller 18 st. 
Hit skall man alltid. 

Nexttee skyltar



Bänkskyltar på sittytan. Finns på varje hål.

Bolltvätt / papperskorg. 
Finns på samtliga 18 hål tillsammans med en bänk vid 
väntan. Paket på 6 ,12 eller 18st.



Bänkskyltar på ryggstöd. Placerade vid klubbhuset.

Hänvisningsskylt till chipping-green resp putting-green
+ flaggor på chipping-green och hålmarkörer på 
puttinggreenerna.



Hänvisningsskylt till driving range.

Hänvisningsskylt till övningshål.



Reklam i hålkopp. Paket om 3 , 6 eller 18 hål.

Parkeringsskyltar. 2st skyltar på olika platser ingår.



Sponsortavlan med en översikt av banan och 
promenadslingorna i mitten. Placerad vid klubbhuset.

Dubbelsidiga Skyltar mellan flaggstänger vid parkering.



Flaggplaceringsskylt vid ingången till hål 1.

Dubbelsidig skylt under klockan på vägen till driving-
range och hål 1. Syns bra från stora delar av 
övningsområdet.



Fler sponsringsalternativ:

- Reklam på klubbens hemsida/startsida

- Tryck på scorekorten

- Loggo eller annons i banguiden

- Vi kombinerar gärna olika objekt till paketpris

- mm mm

Som sponsor får du alltid:

- Länk från klubbens hemsida till Din hemsida   

- Inbjudan till Klubbens årliga Sponsorgolftävling
(lunch, golf, middag och fina priser)

- Inbjudan till vårträff på klubben med aktuell 
information om klubbens verksamhet.

- Vid sponsring över 10.000kr erhålles 1 greenfee 
check per 1000-lapp från första kronan.

- Skyltar med enhetlig design. 
Elegant, hållbart och underhållsfritt.

Välkommen med Din förfrågan!
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Kontakta Marknadskommittén vid frågor och prisuppgifter!

Arne Sjöbeck arne.sjobeck@gmai.com
070-5510805

Kay Gunnarsson kay.gunnarsson@derome.se 
046-61504

Stefan Jönsson stefan.jonsson@sjobo.nu
070-5795229

Christer Gustafsson christer.gustafsson@sjobo.nu 
070-6373752

Gisela Bengtsson gisela.bengtsson@bilbengtsson.se 
0416-25404

Birger Harrysson birger.harrysson@sjobo.nu 
076-2118948

Claes Nilsson tornbacka@sjobo.nu
070-5578200

Hans-Olle Knast knast@sjobo.nu
070-8697375

Lars Svensson lars.svensson@sjobo.nu
072-7229200

Ronnie Bergström sorgarden@sjobo.nu
076-8121221

Björka Byaväg 72-33 , 275 94 Sjöbo
www.sjobogk.com , info@sjobogk.com
046-63109

http://www.sjobogk.com
http://sjobogk.com

