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POWIERZCHNIE REKLAMOWE

OFERTA DLA PARTNERÓW BIZNESOWYCH
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ZAREKLAMUJ SIĘ U NAS I ZWIĘKSZ SWOJE ZYSKI

DOŁOŻYMY WSZELKICH STARAŃ, ABY SPEŁNIĆ 
PAŃSTWA OCZEKIWANIA!

Pole golfowe GOLFSPA to kompleks wypoczynkowo-rekreacyjny położony na terenie Ziemi i Kotliny 
Kłodzkiej w miejscowości Szczytna. Niezwykle urokliwe miejsce, świeże powietrze, profesjonalna obsługa 

tworzy najlepsze warunki do gry w golfa oraz sprzyja organizacji:

imprez integracyjnych
szkoleń i konferencji
spotkań biznesowych
dużych eventów

Zapraszamy do zapoznania się z szeroką propozycją zamieszczenia reklamy 

Państwa fi rmy na naszym obiekcie.
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TABLICE REKLAMOWE

DODATKOWE INFORMACJE:
- Podane ceny są cenami netto.
- Koszt produkcji materiałów reklamowych leży po stronie reklamodawcy.

TABLICA REKLAMOWA PRZY WJEŹDZIE NA POLE

LOKALIZACJA:   tablica na wjeździe

WYMIARY:  3,0 x 1,5 metra

CENA:   2400 zł + VAT / cena za rok

TABLICA REKLAMOWA

LOKALIZACJA:   tablica na dołku, przy starcie 
                  lub przy greenie

WYMIARY:  2,0 x 1,0 metr

CENA:   1200 zł + VAT / cena za rok / za 1 dołek
               3200 zł + VAT / cena za rok / za 9 dołków

TABLICA BILLBOARD / KUBIK

LOKALIZACJA:   billboard lub kubik umieszczony 
                              wzdłuż pola golfowego

WYMIARY:  3,0 x 6,0 metra

CENA:   5000 zł + VAT / cena za rok 
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PAKIETY REKLAMOWE

* Dodatkowo możliwość zamieszczenia logo na piłkach Driving Range (ilość piłek uzależniona od sponsora, produkcja
   leży po stronie sponsora, koszt od 2-6 zł + VAT / piłka).

   CENA: 2500 zł + VAT / cena za 2 lata

REKLAMA NA DRIVING RANGE 

(strzelnica golfowa)
REKLAMA NA POLU GOLFOWYM

ZAWARTOŚĆ PAKIETU:   

- fl agi fi rmowe (huzary przy dołkach oraz fl agi na masztach
  golfowych)
- tee startowe dołków

ZAWARTOŚĆ PAKIETU*:   

- tablice odległościowe
- billboard przy wejściu na strzelnicę golfową

ILOŚĆ SZTUK I WYMIARY:

- fl agi nylonowe: 18 sztuk (wym. 35,6 x 50,8 cm)
    9 sztuk (wym. 20,0 x 12,0 cm)
- tee startowe:      36 sztuk (wym. 8,0 cm średnicy)

ILOŚĆ SZTUK I WYMIARY:

- tablice odległościowe: 5 sztuk (wym. 1,0 x 0,5 m)
- billboard:              1 sztuka (wym. 3,0 x 5,0 m)

CENA:

1200 zł + VAT / za 9 dołków / cena za rok
CENA:

1200 zł + VAT / cena za rok

DODATKOWE INFORMACJE:
- Podane ceny są cenami netto.
- Koszt produkcji materiałów reklamowych leży po stronie reklamodawcy.
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PAKIETY REKLAMOWE
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ZAPROSZENIA 
STRONA WWW

STRONA INTERNETOWA  www.golfspa.pl

Na stronie głównej www.golfspa.pl umieszczamy logo sponsora wraz z linkiem do strony. 
Zapewniemy wyłączność partnera w danej branży.

CENA: 1500 zł + VAT / cena za rok

ZAPROSZENIA

Zaproszenia, czyli bilety wstępu na grę w golfa 
(tzw. Bilety Green Fee).
Karton o gramaturze 200, dwustronny nadruk 
z perforacją (wym. 8,0 x 14,0 cm)
Komplet 1000 sztuk

CENA: 500 zł + VAT / cena za komplet

Nasza oferta to nie tylko promocja na polu golfowym.  Aby uzupełnić działania reklamowe, oferujemy 
umieszczenie logo sponsora na naszych stronach internetowych golfspa.pl oraz wioskagolfowa.pl, 
a także nadruk Państwa logo na zaproszeniach oraz biletach wstępu Green Fee.
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WARIANT  NR 1

TURNIEJ GOLFOWY NA WYŁĄCZNOŚĆ DANEJ FIRMY

CENA:  W dni powszednie ( pon – pt ): 3000 zł + VAT

              W weekendy i święta: 4100 zł + VAT

Cena obejmuje:

- objęcia turnieju nazwą fi rmy,
- 2 rundy golfa na 9-dołkowym polu golfowym dla 36 graczy,
- rozgrzewka dla graczy na Driving Range-Chipping Greenie-Putting Greenie,
- poczęstunek dla uczestników turnieju (poranna kawa i powitalny tort; obiad 2-daniowy   
  w formie szwedzkiego stołu, napoje bezalkoholowe do obiadu),
- przygotowanie i wynajęcie pola golfowego na wyłączność,
- obsługa turnieju,
- sędzia,
- opracowanie wyników,
- oprawa ceremonii ogłoszenia wyników i wręczania nagród,
- puchary dla zwycięzców,
- zamieszczenie reklamy fi rmy organizującej turniej (roll-up, banery) na polu i w budynku
  klubowym,
- zamieszczenie informacji o turnieju na naszej stronie internetowej, facebook oraz 
  u naszych czeskich partnerów.

* Nagrody w turnieju dla zwycięzców oraz wyróżnienia sponsor organizuje we własnym zakresie.

TURNIEJE GOLFOWE

Z myślą o naszych klubowiczach i partnerach nieustannie urozmaicamy naszą ofertę. Dajemy Państwu 
możliwość zastania sponsorem wybranych wydarzeń, na stałe wpisanych w kalendarz naszego Klubu.

Zachęcamy do współudziału w organizacji turniejów golfowych na wyłączność fi rmy 

lub objęcia patronatu na sezonowych turniejach golfa.
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TURNIEJE GOLFOWE

WARIANT  NR 2

TURNIEJ GOLFOWY Z OBJĘCIEM PARTONATU

jednen z zaplanowanych turniejów golfa na obiekcie GOLFSPA SZCZYTNA 

w bieżącym sezonie golfowym

CENA:  1700 zł + VAT

Cena obejmuje:

- objęcia turnieju nazwą fi rmy,
- organizacja turnieju, zgłoszenia rejestracyjne,
- puchary dla zwycięzców,
- zamieszczenie reklamy fi rmy organizującej turniej (roll-up, banery) na polu i w budynku
  klubowym,
- zamieszczenie informacji o turnieju na naszej stronie internetowej, facebook oraz 
  u naszych czeskich partnerów.

* Patron turnieju organizuje nagrody rzeczowe wg uznania dla zwycięzców za 1, 2, 3 miejsce 
   w kategoriach: damska i męska.
** Zgłoszeni gracze ponoszą opłatę turniejową obniżoną.

WARIANT  NR 3

TURNIEJ GOLFOWY Z RZECZOWYM CO-SPONSORINGIEM

jednen lub kilka z zaplanowanych turniejów golfa na obiekcie GOLFSPA SZCZYTNA 

w bieżącym sezonie golfowym

CENA:  ufundowanie rzeczowych lub fi nansowych 3 nagród w kategoriach damskiej 
i męskiej o wartości: 100 / 150 / 250 zł.

Pole golfowe organizuje:

- turniej, zgłoszenia rejestracyjne,
- puchary dla zwycięzców,
- zamieszczenie informacji na zaproszeniu i programie turnieju o sponsorze nagród.

* Zgłoszeni gracze ponoszą pełną opłatę turniejową.
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TURNIEJE GOLFOWE



SERDECZNIE ZAPRASZAMY 
DO WSPÓŁPRACY!

ul. Borowina 2a, 57-33- Szczytna/ Polanica Zdrój

GOLFOWA WIOSKA- GOLFSPA

+48 503-837-003

info@golfspa.pl

www.golfspa.pl, www. golfowa-wioska.pl
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