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Bliv en del af et stærkt netværk og skab værdi for din virksomhed

Som erhvervspartner i Silkeborg Ry Golfklub bliver du en del af et hold, der arbejder på at 
skabe mere værdi for hinanden med den fælles passion for golf som omdrejningspunkt.  

I SRG ønsker vi at skabe merværdi for vores Erhvervspartnere i form af Synlighed, Relationer 
og Golfoplevelser som beskrevet nedenfor. 

Synlighed
SRG er en af Danmarks mest velbesøgte golfklubber. Her spilles ca. 150.000 golfrunder årligt, 
med høj aktivitet af medlemmer og gæster i caféen, selskabslokaler, fitnesscenter og på 
træningsanlæg. Eksponering overfor de mange brugere tilbydes både på og udenfor 
golfbanen, og både som standard eller særtilpasset markedsføring. 

Relationer
Mere end 140 lokale og nationale virksomheder er Erhvervspartnere i SRG, og har glæde af 
de stærke relationer og netværk der etableres med golfsporten som omdrejningspunkt. 
Golfklubben tilbyder 12-15 golfevents om året for Erhvervspartnere, og yderligere 6 events ved 
tilvalg af SRG BUSINESS for virksomhedsejere og ledere der ønsker ekstra netværk, sparring 
og unikke oplevelser.

Golfoplevelser 
Kundepleje: Til en Company Day kan din virksomhed invitere fra 28 til 99 golfspillende kunder 
og samarbejdspartnere til en eksklusiv dag på et af landets mest anerkendte golfanlæg. 
Birdie og Eagle Erhvervspartnere ydes 100 kr. rabat pr. deltager.
Medarbejderpleje: SRG arrangerer både små og store medarbejder-events, hvor alle kan være 
med til en sjov og anderledes dag. Endvidere kan fribilletter til medarbejdere og evt. tilknytte-
de spilleretter til nøglemedarbejdere tilkøbes sammen med sponsoratet.

En erhvervspartner-aftale tager udgangspunkt i en basispakke til blot 6.800 kr. ex. moms om 
året, der bl.a. giver adgang til golf- og netværksarrangementer samt mulighed for at tilknytte 
spilleretter. Vi skræddersyr gerne din aftale, så den passer til din virksomhed ift. fordele, 
eksponering, rettigheder og antal spilleretter.

Kontakt golfmanager Jan Henriksen direkte på 42 25 56 95 eller jan@srgolf.dk for at høre 
mere om vores værdiskabende golfnetværk.

Fredag d, 27. jan kl. 8.00 / 11:30
Simulator Turnering, 
Marco Simone

Fredag d. 24. feb kl. 8.00 / 11:30 
Simulator Turnering, 
Crans-sur-Sierre Golf Club

Søndag d. 19. feb kl. 16.00 
SIF Skybox (24 pers.**)

Fredag d. 24. mar kl. 9.30 / 11:30 
PGA Clinic, v/ Proteam, 
Silkeborg (2 x 6 pax**)

Fredag d. 28. april kl. 9.30
Åbningsturnering - SRG 
Sponsorer (gunstart) Silkeborg 
18H greensome (56 pax)

Fredag d. 12. maj kl. 8:00 
Kampen om Jylland, 
Silkeborg Golfklub

Lørdag d. 13. maj kl. 8.00  
Partner Golf med Golftræning,
Course management og 9 hullers 
texas scramble  

Fredag d. 26. maj 9.00   
Firmagolf: Ry P&P, 9 hullers texas 
scramble (10 hold á 4 spillere)

Sponsorprogram for SRG Erhvervspartnere

** Arrangement med begrænset antal pladser der udbydes først til Birdie og Eagle sponsorer.

Eksklusivt for SRG Business medlemmer er der netværksevents d. 11/4, 9/5, 13/6, 22/8, 
15/9 og 27/10.

Sponsorfordele i Silkeborg Ry Golfklub Par 
Sponsor

Birdie
Sponsor

Eagle
Sponsor

Samlet sponsorbeløb ekskl. spilleretter <15.000 kr. 15 - 30.000 kr. >30.000 kr.

Golfoplevelser

Mulighed for supplerende køb af spilleretter * 2 stk. 4 stk. 6 stk. 

Sponsor-greenfeebilletter til Ry og Silkeborg 2 stk. 4 stk. 6 stk. 

SRG Open 2 pers. 4 pers. 4 pers. 

Sponsor Golf Clinic** 1 pers. 2 pers. 4 pers. 

Sponsorturnering 2 pers. 4 pers. 4 pers.

PLUS4 Ryder Cup og VIP-arrangementer ** - 1 pers. 2 pers.

Mini Company Day til sponsorpris med / uden gunstart - 30 pers. 30 pers.

Company Day til sponsorpris med gunstart - - 99 pers.

Netværk

Netværksarrangementer + + +

Netværks- og sponsorrejse - tilkøb + + +

SRG Business - tilkøb + 20% rabat 20% rabat

Synlighed og eksponering

Firmanavn på klubbens hjemmeside med link til din 
hjemmeside

+ + +

Eksponering på banen/klubben/digitalt - tilkøb *** + + +

Bannerannonce med logo på klubbens hjemmeside Lav Middel Høj

Sponsortavle i foyer Silkeborg Navn Logo Stort logo

Særlige benefits

Rabat på ekstra greenfeebilletter v/ min. 10 stk. - 100 kr. 100 kr.

Fredag d. 9.-12. juni 
Sponsorrejse Halmstad, 
(max. 24 spillere) 

Mandag d. 19. juni 8:00 
Golf & Brunch, 9H early-birdie 
golf i Silkeborg (48 pax)

Mandag d. 28. aug. kl. 12:00 
Plus4Golf Sponsor Ryder Cup, 
Lyngbygaard (12 pax**) 

Tirsdag d. 5.-6. september 
SRG Masters, Himmerland Golf 
(24-28 pax) 

Fredag d. 15. september      
Sponsorturneringen by 
IDÉ House of Brands, 
18H Silkeborg (98 pax)

Fredag d.  24. nov kl. 8.00 / 11.30 
Simulator Turnering, 
Muirfield Village G.C (2 x 8 pax)

Fredag d. 8. dec kl. 8.00 / 11.30 
Simulator Juleturnering, 
Royal Portrush - Dunluce Links 
(2 x 8 pax)


