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Därför ska du bli en del av Köping Partner Club
Vi tror på samverkan och synergier.

Golfen är ett utmärkt sätt att stärka befintliga relationer och bygga nya, både med kunder och medarbetare. Nya 
möjligheter och fler kontaktytor skapas för din personliga utveckling och för din verksamhet.

Just därför finns Köping Partner Club. Ett effektivt sätt att kombinera din verksamhet med golfen. Välj det partnerskap 
som passar ditt företag bäst.

När du valt partnerskap kan du forma det ytterligare genom att addera delar som du värdesätter på Köpings GK 
exempelvis företagsgolf, konferenspaket m.m. Partnerskapet är till för dig.

Som medlem i Köping Partner Club erbjuds även shotgun-starter för upp till 100 personer.

I samtliga paket ingår våra partnerträffar. Köping Partner Club träffas fem gånger under året för att stifta nya 
bekantskaper under bl.a. föreläsning av Jubileumsutställningen Köpings GK 60år, nätverksfrukostar, partnergolf m.m.

Allt detta ingår i Köping Partner Club. Läs mer om våra olika paket och välj det som passar dig och ditt företag bäst.

Välkommen



April
Föreläsning vid Jubileumsutställning Köpings GK 60år. Köpings Muséer 
& Utställningshallar.

Maj
Nätverksfrukost, föreläsning Titleist & partnergolf.

Drop in -träning

Juni
Nätverksfrukost & partnergolf.

Drop in -träning 

Augusti
Nätverksfrukost & partnergolf.

Drop in -träning

September
Nätverksfrukost & partnergolf.

Drop in -träning
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B L I  PA R T N E R

Partneravtal 

Företag
För dig som är företagare och medlem i Köpings GK

Det här ingår:

• Köping Partner Club, fem nätverksträffar & 
partnergolf, en person

• Företagets namn på klubbens hemsida, länk till 
företagets hemsida

• Konferenslokal/ lokalhyra, en halvdag 

• Pris från 6.000kr exkl. moms.

Max antal företagspaket är 100 st och det är först 
till kvarn som gäller.



B L I  PA R T N E R
Partneravtal

Premium

Det här ingår:
• Köping Partner Club, fem nätverksträffar & partnergolf, gäller 

tre personer
• Skylt 400 mm x 800 mm vid tee på hål, samt flagga med 

företagets namn på green
• Skylt 1500mm * 1000mm på vagnsbodens långsida
• Skylt på sponsortavla 400mm 150mm vid vagnsboden
• Företagets namn på klubbens hemsida, länk till företagets 

hemsida
• Företagets namn i klubbens nyhetsbrev
• Konferenslokal,/ lokalhyra, tre heldagar
• Deltagande i golfklubbens årliga sponsortävling, ett 3-manna 

lag
• Företagsgolf i egen regi kan bokas och genomföras mot 

kostnad i särskild överenskommelse
• 2000 rangebollar
• 20st företagsspel/ Greenfee
• 10-kort (1st) golfbil

Pris från 35.000kr exkl. moms.



B L I  PA R T N E R
Partneravtal

Hål

Det här ingår:
• Köping Partner Club, fem nätverksträffar & partnergolf, två 

personer
• Skylt 400mm * 800mm vid tee på hål (1-18), samt flagga 

med företagets namn på green
• Skylt 150mm*600mm på vagnsbodens sponsortavla vid 

puttinggreen
• Företagets namn på klubbens hemsida, länk till företagets 

hemsida
• Företagets namn i klubbens nyhetsbrev
• Konferenslokal/ lokalhyra, tre heldagar
• Deltagande i golfklubbens årliga sponsortävling, ett 3-

manna lag
• Företagsgolf i egen regi kan bokas och genomföras mot 

kostnad i särskild överenskommelse
• 1000 rangebollar
• 10st företagsspel/ Greenfee

Pris från 18.000kr exkl. moms.



B L I  PA R T N E R
Partneravtal

Skylt

Det här ingår:
• Köping Partner Club, fem nätverksträffar & partnergolf, 

en person
• Skylt 1,5m x 1m på vagnsboden, mot övningsgreen
• Skylt 600mm x 150mm på sponsortavlan
• Företagets namn på klubbens hemsida, länk till 

företagets hemsida
• Företagets namn i klubbens nyhetsbrev
• Konferenslokal/ lokalhyra, tre heldagar
• Deltagande i golfklubbens årliga sponsortävling, ett 3-

manna lag
• Företagsgolf i egen regi kan bokas och genomföras mot 

kostnad i särskild överenskommelse
• 1000 rangebollar
• 10st företagsspel/ greenfee

Pris från 20.000kr exkl. moms.



B L I  PA R T N E R
Partneravtal

Golfbil

Det här ingår:

• Köping Partner Club, fem nätverksträffar & 
partnergolf, en person

• Företagets namn på klubbens hemsida, länk till 
företagets hemsida

• Företagets namn i klubbens nyhetsbrev
• Konferenslokal/lokalhyra, en halvdag
• Deltagande i golfklubbens årliga sponsortävling, ett 

3-manna lag
• Företagsgolf i egen regi kan bokas och genomföras 

mot kostnad i särskild överenskommelse
• 10-kort (1st) golfbil 
• Stripning av en golfbil

Pris från 15.000kr exkl. moms.



B L I  PA R T N E R
Partneravtal

Hålkopp

Det här ingår:
• Köping Partner Club, fem nätverksträffar & 

partnergolf, en person
• Företagets namn på klubbens hemsida, länk till 

företagets hemsida
• Företagets namn i klubbens nyhetsbrev
• Konferenslokal/ lokalhyra, en halvdag
• Deltagande i golfklubbens årliga sponsortävling, ett 

3-manna lag
• Företagsgolf i egen regi kan bokas och genomföras 

mot kostnad i särskild överenskommelse
• 1st logotype i 18st hålkoppar på golfbanan

Pris från 15.000kr exkl. moms.



E V E N T
S T Ä R K  D I N A R E L AT I O N E R  H O S  O S S

Vi hjälper dig gärna med att skapa en minnesvärd upplevelse 
för dig och dina affärspartners. 

Vi har en bra miljö för relationsbyggande.

Vi är lyhörda på önskemål, skräddarsydda lösningar, roliga 
”jippon” m.m. 

Kontakta oss gärna i god tid inför golfsäsongen och er aktivitet 
för att hitta ett tillgängligt och attraktivt datum.
 
Vi kan tillsammans hitta en lämplig och rolig spelform som 
passar just era gäster i företagsgolfen.
 
Vi tar sen emot alla deltagares golf-id senast 7 dagar innan 
tävlingsdagen för att förbereda startlista och scorekort. Övriga 
tips är att vara kreativa och överraska med sidoaktiviteter, 
musik, uppträdande, uppgraderad meny & dryck efter golfen 
etc.



FÖRETAGSGOLF

1.Företagsgolf, start från ett tee. Från 25 deltagare. 
•Frukost, macka & kaffe. 

•Lunchbuffé inkl. kaffe/te

•Fullständig tävlingsservice inklusive startlista, scorekort, 
resultatservice, resultatlista.

•Skyltar och service med längsta drive & närmast hål.

•Fria rangebollar till alla deltagare.

•Lån av en golfbil till mingel ute på golfbanan. 

•Möjlighet att marknadsföra sitt företag vid flaggstång, entré, första 
tee etc.


Från 600kr exkl. moms/ person

2. Företagsgolf, kanonstart. Från 45 till 100 deltagare. 
•Kanonstart kl.08.30 eller 09.00

•Frukost, macka & kaffe. 

•Lunchbuffé inkl. kaffe/te

•Fullständig tävlingsservice inklusive startlista, scorekort, 
resultatservice, resultatlista.

•Skyltar och service med längsta drive & närmast hål.

•Fria rangebollar till alla deltagare.

•Lån av en golfbil till mingel ute på golfbanan. 

•Möjlighet att marknadsföra sitt företag vid flaggstång, entré, första 
tee etc. 


Från 700kr exkl. moms/ person

Tillägg till paketet 
•Kanonstart senare än kl. 9.00.

•Prisbord från vår golfbutik.

•Middagsmenyer á la carte alt. grillbuffé m.m.

•Generösa dryckesalternativ, fullständiga rättigheter.

•Kiosk på banan för alla spelare.

•Banguide m.m.



PA R T N E R  C L U B

V Ä L K O M M E N  T I L L

För mer information kontakta
klubbchef@kopingsgk.nu

+46 (0)46-760421018

mailto:klubbchef@kopingsgk.nu

