
MOLLERUP GOLF CLUB

SPONSORATER

VELKOMMEN TIL SYNLIGE MULIGHEDER
Hos Mollerup Golf Club vil vi gøre vores ypperste

for at give vore sponsorer den bedst mulige eksponering.
Kig gerne vort sponsorkatalog igennem og tøv ikke

med at spørge ind til mulighederne.

Vi tager os af alt det praktiske
- opsætning af det grafiske er også

inkluderet i priserne.

WWW.MOLLERUPGOLFCLUB.DK



MOLLERUP GOLF CLUB PRÆSENTERER

HØJ MARKEDSFØRINGSVÆRDI I
FORHOLD TIL VORES MEDLEMMER

Markedsføringsværdien af elementerne i sponsorpakken
over for vores ca. 1.200 medlemmer repræsenterer en potentiel
høj værdi. Værdien afhænger af mange faktorer, herunder
naturligvis også i hvor høj grad den enkelte sponsor aktiverer sit
sponsorat - vi hjælper naturligvis gerne.

Profilen hos medlemmerne i Mollerup Golf Club spænder bredt
– fra unge til seniorer. Gennemsnitsalderen for mænd
(fuldtidsmedlemmer) er 54,1 år og for kvinder er det 63,8 år.

77% af vores medlemmer er bosat i postnumrene 8000, 8200,
8240, 8250 og 8520 (der kan rekvireres mere detaljeret
medlemsprofil).

Alle elementer i sponsorpakkerne er sammensat ud fra en klar
målsætning om, at de skal give maksimal synlighed og værdi i
forhold til ”new bizz” potentiale hos klubbens medlemmer.

Vores sponsorater er
sammensat, således de giver
maksimal værdi og muligheder
for ”pay-back” til vores
sponsorer.

www.mollerupgolfclub

MOLLERUP GOLFCLUB
 - MEGET MERE END GOLF

I Mollerup Golf Club lægger vi stor vægt på, at vore sponsorer
og samarbejdspartnere får så godt et udbytte
af samarbejdet som muligt.

Vores sponsorpakker er sammensat med et individuelt indhold,
der imødeser forskellige behov.

Det betyder at vi - i samarbejde med dig - tilbyder at
sammensætte den sponsorpakker du måtte ønske.

Som en del af vores sponsorpakker har vi Mollerup Business Club -
MBC. Baggrunden for MBC er at samle golfinteresserede
erhvervsfolk og skabe rammerne for en række aktiviteter, hvor
der er gode muligheder for at etablere et professionelt og
værdiskabende erhvervsnetværk.

Kik forbi Mollerup Golf Club til en uforpligtende snak, så
sammensætter vi pakken, så den indeholder netop
det du måtte ønske.

Kontakt:
Golfmanager Jan Lauridsen
jl@mollerupgolfclub.dk eller mobil 4260 5393

Du får en række ydelser,
rettigheder, produkter for
dit sponsorat.

Høj markedsføringsværdi
i forhold til vores
medlemmer.

Attraktiv netværksværdi
gennem medlemskab af
Mollerup Business Club.

www.mollerupgolfclub.dk



SPONSORPAKKERNE ER SAMMENSAT
MED HØJ REEL PENGEVÆRDI

På de efterfølgende sider har vi givet et forslag til hvordan en
sponsorpakke kan se ud.

Eksempelvis indeholder vores "grund modul", LOGO sponsorat,
en række elementer, der opfylder behovet for den virksomhed,
der primært ønsker at skabe synlighed og markedsføre sig
overfor vores ca. 1.200 medlemmer.

Klubbens største sponsorat, ALBATROS, er sammensat til den
virksomhed, der ønsker en omfattende synlighed og
markedsføring både over for dels medlemmerne og dels
Mollerup Business Clubs netværk.

Den attraktive ALBATROS er en kombination af rettigheder og
fordele til sponsorens interne medarbejdere og kunder, samtidig
ydes der branche-eksklusivitet. Det betyder, at hvis en
virksomhed ex. i revisionsbranchen tegnet et ALBATROS
sponsorat, vil der ikke være andre i revisionsbranchen med et
ALBATROS sponsorat. På den måde sikrer vi at ALBATROS
sponsoren optimerer værdien og muligheden for "pay-back" af
sit sponsorat.

Vi sammensætter
i fællesskab den
sponsorpakke,
der passer til
dine behov

www.mollerupgolfclub.dk

MOLLERUP GOLF CLUB PRÆSENTERER

ATTRAKTIVT NETVÆRKSVÆRDI I
MOLLERUP BUSINESS CLUB

BLIV EN DEL AF NOGET STØRRE!

Som BOGEY, PAR, BIRDIE, EAGLE og ALBATROS sponsor bliver
man automatisk medlem af Mollerup Business Club (MBC).

Medlemmerne kommer fra mange forskellige brancher og
gennem diverse arrangementer året igennem, er der rige
muligheder for at knytte bekendtskaber, netværk og indlede
forretningsmæssige relationer til de øvrige medlemmer af
Mollerup Business Club.

Mollerup Business Club har planlagt en række sociale og
golfrelaterede aktiviteter løbende over året.
Her er der fokus på oplevelser og relationer.

- meget mere end golf

www.mollerupgolfclub



MOLLERUP GOLF CLUB PRÆSENTERER

”BIRDIE” SPONSOR
  Pr. år kr. 25.000

SOM "PAR" SPONSOR UDVIDET MED:

Yderligere 2 stk. Polo’er m. logo Mollerup Business Club.
Mulighed for at benytte MGC's mødefaciliteter (gratis lokale
leje, op til 3 heldags møder pr. år med op til 10 personer pr.
møde. Kaffe & Vand inkluderet.
10% rabat på øvrig forplejning under møderne.

10 stk. Greenfee billetter til hverdag og weekend.

Mulighed for at tilkøbe netværks- og sponsorrejse
(MBC arrangement).

Pakken har en pengeværdi
på kr. 26.050

+ markedsføringsværdi i
forhold til medlemmerne

+ værdien af netværket
i Mollerup Business Club.

SAMMENHOLD   VENSKABER   NETVÆRK www.mollerupgolfclub

MOLLERUP GOLF CLUB PRÆSENTERER

BASIS SPONSORATER
PR. ÅR KR. 8.000 - 21.000

"LOGO" SPONSOR
Logopakke til brug for at markedsføre virksomheden
som samarbejdspartner med MGC.
•   Virksomhedens logo på sponsortavle i MGC.
•   Virksomhedens logo på MGC's hjemmeside med
      link til egen hjemmeside.
•   Virksomhedspræsentation på MGC's hjemmeside.

Pris pr. år kr. 8.000,-

"BOGEY" SPONSOR
Som ”LOGO” sponsor udvidet med
•   Medlemskab af Mollerup Business Club 1 person.
      Værdi kr. 8.000
•   Tøjpakke bestående af 2 stk. Polo’er m. logo
Mollerup Business Club – værdi kr. 800
For sponsoren har dette sponsorat en pengeværdi
på kr. 8.800 + markedsføringsværdi i forhold til
medlemmerne

Pris pr. år kr. 14.000,-

"PAR" SPONSOR
Som ”BOGEY” sponsor udvidet med
•   Spilleret/medlemskab af MGC for 1 person.
      Værdi kr. 7.450
For sponsoren har dette sponsorat en pengeværdi
på kr. 16.250 + markedsføringsværdi i forhold til
medlemmerne.

Pris pr. år kr. 21.000,-

SAMMENHOLD   VENSKABER   NETVÆRK www.mollerupgolfclub.dk
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MOLLERUP GOLF CLUB PRÆSENTERER

”EAGLE” SPONSOR
  Pr. år kr. 50.000

SOM "BIRDIE" SPONSOR UDVIDET MED:

Afholdelse af ’Mini Company Day’ for op til 25 personer
(eksklusive forplejning). Værdi kr. 8.750

+ 1 stk. ’Premium Lunch/Dinner Event’ pr. år
for golfklubbens medlemmer.
Alle golfklubbens medlemmer inviteres (e-mail med invitation og
præsentation af sponsor sendes via Golfbox) til et arrangement
på ’Mollerup Golfcafé & Restaurant’ i smukke omgivelser, hvor
sponsoren er vært med noget ekstraordinært ”godt til ganen”,
og hvor sponsoren har 2 timer til rådighed til præsentation af
nye produkter, tjenesteydelser m.v.

Der kan forventes op til 150 medlemmer til et ’Premium Lunch/
Dinner Event’. Sponsor afholder omkostninger til forplejning
under præsentationen. Menu og drikkevarer aftales
mellem sponsor og MGC.

Pakken har en pengeværdi
på kr. 34.800

+ markedsføringsværdi i
forhold til medlemmerne

inklusive værdi af 1 stk.
’Premium Lunch/Dinner Event’

+ værdien af netværket
i Mollerup Business Club.

SAMMENHOLD   VENSKABER   NETVÆRK www.mollerupgolfclub

MOLLERUP GOLF CLUB PRÆSENTERER

”ALBATROS” SPONSOR
  Pr. år kr. 75.000

SOM "EAGLE" SPONSOR UDVIDET MED:

•  Afholdelse af ’Company Day’ med banelukning - for op til
    72 personer (eksklusive forplejning). Værdi kr. 20.000
•  1 stk. spilleret/medlemskab af MGC for 1 person.
    Værdi kr. 7.450
•  1 stk. medlemskab af Mollerup Business Club for
    1 person. Værdi kr. 8.000.
•  10 stk. Greenfee billetter til hverdag og weekend.
    Værdi kr. 4.000
•  1 stk. invitation til MGC Netværksturnering
•  2 stk. Polo’er m. logo Mollerup Business Club
    Værdi kr. 800
•  1 stk. ’Premium Lunch/Dinner Event’
     for golfklubbens medlemmer
•  Branche eksklusivitet

Pakken har en pengeværdi
på kr. 75.050

+ markedsføringsværdi i
forhold til medlemmerne

inklusive værdi af 2 stk.
’Premium Lunch/Dinner Event’

+ værdien af netværket
i Mollerup Business Club.

SAMMENHOLD   VENSKABER   NETVÆRK www.mollerupgolfclub
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MOLLERUP GOLF CLUB

Tilvalg til sponsorpakker

Eksklusive  sponsorater
Lounge sponsorat Driving Range   kr. 25.000
Flag på Indspils green                      kr.   3.000
Boldopsalmer på Driving Range     kr.   6.000
Logo på P-plads pr. skilt                   kr.   1.000
Spørg om pris ved flere
Annonce i Baneguide                      kr.   2.000
Annonce i KlubInfo 1 stk.                  kr.      750
Annonce i KlubInfo 3 stk.                  kr.   1.500
Infoskærm i ankomstområde          kr.   2.500
Infotavle på Par-3 bane                   kr.   5.000
Annonce på scorekort                     kr. 15.000
Logo på bagmærke                        kr.   5.000

Bliv set på 18 hullers banen
Buggy sponsorat pr. buggy                        kr.   5.000
Komplet buggy sponsorat  (5 buggy)       kr. 20.000
Logoskilt på bænk  pr. bænk                     kr.   1.500
Tee-sted Herre-tee pr. teested                   kr. 15.000
Tee-sted Dame-tee pr. teested                  kr. 15.000
Bænkesæt ved hul 10                                 kr.   3.000
Logo på håndklæder ved boldvasker      kr.   5.000
Hul-flag  - pr. hul                                           kr.   1.500
Hulkopper  alle huller                                   kr.    6.000
River i bunker                                                 kr.   5.000

Bliv set på Par-3 banen
Hul-flag - alle flag                               kr. 5.000
Hulkopper - alle kopper                     kr. 3.000
Tee-stedskilt pr. teested                     kr. 2.000
River i bunker                                       kr. 2.000
Logoskilt på alle bænke                    kr. 3.000

MERE GOLF MED DIT SPONSORAT

Træningslektioner - 10 klip                 kr. 2.000
Greenfee til 18 hullers banen            kr.   300
Greenfee til 18 hullers banen            kr.   400
Netværks/Sponsorrejse spørg efter pris

Telefon +45 8678 5556 WWW.MOLLERUPGOLFCLUB.DK

MOLLERUP GOLF CLUB

Tilvalg til sponsorpakker

CITAT SKILT SPONSOR
En sjov citatreklame, placeret på et strategisk
godt sted. Vil blive set og læst af mange.
Alle der besøger Moller Golfclub
passerer placeringen.

Vi laver reklamerne for dig
- ingen besvær!

Pr. sæson kr. 2.000
Få en god pris ved flere

PRÆMIESPONSOR
Som præmiesponsor til en klubturnering, vil
turneringen blive opkaldt efter dit firmanavn
– f.eks Nordea Åbningsturnering.
På dagen vil det været dit firmaflag som ses
ved 1. tee.
Du kan opsætte beachflag eller lign. ved klubhuset.
Alle præmier kan være fra din virksomhed eller
indkøbt efter aftale, så du kan påsætte firmalogo
eller lign.

Pris kr. 7.000

Vi tilbyder tilkøb af plakater, dækservietter, salgsflyers.
Vi viser gerne mulighederne.

DIN "EGEN " GOLFBANE
Få par-3 banen opkaldt efter dit firma!

Du kan lægge navn til vores Par-3 bane.
"XXXXXXXXXXX PAR 3 COURSE"

Denne bane besøges hvert år af rigtig mange spillere
- både klubmedlemmer, firmaer og dags-gæster.

Dit firmanavn vil blive synligt på alt materiale vi har
vedr. Par-3 banen, på scorekort, info-tavle,
skilt på 1. tee.

Pr. sæson kr. 25.000

Telefon +45 8678 5556 WWW.MOLLERUPGOLFCLUB.DK



MOLLERUP GOLF CLUB PRÆSENTERER

... ELLER EN SJOV DAG MED GOLF
OG HYGGE FOR HELE FIRMAET

Golf for sjov-arrangementet passer perfekt ind i
et dagsprogram, hvad end dagen står på
konferencer, kurser, teambuilding eller andre
firmaaktiviteter.

Vi afholder også Golf for sjov til familie-
og venneudflugter.

Vi sørger for golfudstyr og en grundig
introduktion på træningsanlægget, inden I selv
kan prøve kræfter med golfen på vores 6 hullers
Par-3 bane – det bliver en sjov dag for både
øvede golfspillere og nybegyndere.

DAGEN KAN SE SÅLEDES UD:

•  1 times undervisning ved en af vores trænere

•   Lån af udstyr inkl. tees og bolde

•   Frit spil på vores Pay & Play bane

Vi tilbyder også mad og drikke til
arrangementet. Ex. en lækker golfburger
eller buffet incl. øl/sodavand.

Andet efter aftale

Pr. person kr. 495,-

Max. 36 deltagere

SAMMENHOLD   VENSKAB   NETVÆRK www.mollerupgolfclub.dk

Professionel og gennemført
COMPANY DAY i skønne omgivelser

Vil du forkæle dine kunder og samarbejdspartnere eller skal dine
medarbejdere have en god oplevelse?

Hos Mollerup Golf Club afholder vi Company Day-arrangementer
for virksomheder og netværk i både små og større grupper.

VI SKRÆDDERSYER DAGEN OG AKTIVITETERNE EFTER JERES ØNSKER
Vores medarbejdere sørger for en professionel tilrettelæggelse og
sammensætning af aktiviteter, så det passer til jeres ønsker og
behov. I skal blot slappe af og nyde dagen med jeres gæster.

Vi sørger for:
•  Turneringsopsætning i GolfBox
•  Check-in og udlevering af scorekort
•  Indtastning af scores efter runden
•  Udbringning/indhentning af indlagte konkurrencer
•  Opsætning af præmiebord
•  Overdragelse af resultater
•  Bordkort
•  Program med matchproportioner og velkomstskilte

…..alt selvfølgelig med jeres logo

Vores golfanlæg er beliggende i det naturskønne Egådalen i
udkanten af det nordlige Aarhus. Vi har rammerne til at skabe en
gennemført og oplevelsesrig dag, der byder på lækker forplejning
under jeres besøg, service i topklasse og en rigtig god
golfoplevelse for både øvede golfspillere og nybegyndere.

Hos Mollerup Golf Club har I
mulighed for at kombinere
jeres firmaarrangement med
god mad fra vores
indbydende restaurant.

I kan desuden afholde
møder, kurser og konferencer
i vores store, lyse lokaler med
udgang til terrasse, hvor I kan
nyde udsigten over golfbane
og de naturrige omgivelser

www.mollerupgolfclub.dk
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MOLLERUP BUSINESS CLUB
ET AKTIVT ERHVERVSNETVÆRK

BLIV EN DEL AF MOLLERUP BUSINESS CLUB
- HVOR FORRENING OG NETVÆRK MØDES

Mollerup Business Club samler golfinteresserede erhvervsfolk, der
med golfen som det naturlige omdrejningspunkt, ønsker at udnytte
sportens unikke kontaktmuligheder.

Vi skaber rammerne og tilbyder en række aktiviteter, med gode
muligheder for at etablere et professionelt og værdiskabende
erhvervsnetværk.

Med et medlemskab af Mollerup Business Club får du adgang til
et netværk med omkring 30 medlemmer. Du kan være med til at
udbygge dette fællesskab og skabe nye forretningsmæssige
relationer.

VIL DU VIDE MERE

Kontakt:
Golfmanager Jan Lauridsen
jl@mollerupgolfclub.dk eller mobil 4260 5393

Medlemskab i Mollerup
Business Club er personligt
og koster kr. 8.000
ex. moms pr. år

Attraktiv netværksværdi
gennem medlemskab af
Mollerup Business Club.

www.mollerupgolfclub.dk

MOLLERUP GOLF CLUB PRÆSENTERER

FÅ UNIKKE OPLEVELSER MED
MOLLERUP BUSINESS CLUB

ÅRSPROGRAM 2023

JANUAR / FEBRUAR
Indoor mesterskab - løbende turnering
Indoor Clinics ved Pro Mads Malmmose Sørensen

MARTS
Kick off - MBC i Mollerup Golf Club

APRIL
1. runde MBC på Mollerup Golf Club's bane

MAJ
2. runde MBC på Mollerup Golf Club's bane

JUNI
3. MBC runde - venskabsmatch mod Randers
Erhvervsklub

JULI
Made In Himmerland

SEPTEMBER
2 dags netværkstur til Hjarbæk fjord Golfklub

OKTOBER
Gourmetaften og vinsmagning, dette
arrangement er med partner

NOVEMBER
9 hullers golf med efterfølgende julefrokost

MOLLERUP BUSINESS CLUB - ET AKTIVT NETVÆRK! www.mollerupgolfclub.dk



MOLLERUP GOLF CLUB

SPONSORATER

MEDLEMSPROFIL
Adgangen til at markedsføre sig overfor vores ca. 1.200 medlemmer

repræsenterer en attraktiv værdi for vores sponsorer.
For mange virksomheder og brancher er der et
attraktivt kundepotentiale i vores medlemmer.

Vi vil glæde os til et godt samarbejde.

Kontakt:
Golfmanager Jan Lauridsen

jl@mollerupgolfclub.dk
eller mobil 4260 5393

WWW.MOLLERUPGOLFCLUB.DK


