
Hvorfor Hørsholm Golf

Hørsholm Golf har en moderne og kom-
merciel tilgang til golfsporten, og vi tager 
vores relationer til sponsorer og partnere 
seriøst. Vi byder på en åben og afslappet 
atmosfære og yder altid en god service 
over for medlemmer, gæster og partnere.

Som en af landets største golfklubber 
udgør vores store kontaktflade en attraktiv 
målgruppe for vores samarbejdspartnere. 
Med golf som omdrejningspunkt kan et 
partnerskab i Hørsholm Golf være med til:

• at øge kendskabsgraden i markedet
• at øge loyalitet til brand/produkt 
• at skabe stærkere relationer
• at ændre/forbedre image (CSR)
• (og i sidste ende) at øge salget

Læs mere om vores partneraftaler på de 
følgende sider.

Faciliteter i Hørsholm Golf

• 27 hullers naturskøn langbane 
• Par 3 bane
• Stor overdækket driving range
• Short Game Academy
• Samlede faciliteter
• Gode parkeringsforhold
• Café og restaurant
• Mødefaciliteter (av-udstyr, internet mv.)

Facts / Data

• Mere end 3000 personer i 
medlemsbasen (inkl. LoyalTeeClub)

• Ca. 45.000 besøg årligt på baner og 
driving range

• Ca. 35.000 gæster årligt i restauranten 
og til selskaber

• Mere end 10.000 modtagere af 
nyhedsbrev

Bliv partner 
i Hørsholm Golf

Danmarks grønneste golfbane
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“Golf dyrkes af en 
attraktiv målgruppe”



 

Spilleret med eller uden navn

Med en BasisPartner aftale får 
virksomheden adgang til golfbanerne i 
Hørsholm.

Aftalen indeholder en spilleret, der kan 
være navngiven eller unavngiven. 
Er den navngiven vil én person opnå 
personligt medlemskab med DGU-kort. 
Er den unavngiven kan den benyttes af 
vekslende ihændehavere.

 

Eksponering

• Logo og profiltekst under partnersektion 
på www.hoersholm-golf.dk

Hospitality

• Deltagelse i erhvervsklub for 2 
personer, herunder company cuppen

• 1 spilleret, gældende til hele anlægget
• 1 årschip til driving range bolde

Kr. ex. moms /år 15.000,-
            

Udviklet i samarbejde med:

BasisPartner
i Hørsholm Golf

BasisPartner kr. 15.000
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“Golf udøves på lige fod af 
begge køn og alle aldre”



Golf og forretninger

Er der brug for at pleje både medarbejdere 
og samarbejdspartnere, så har vi sam-
mensat en god PlusPartner pakke. 

Tag forretningerne med på banen, hold 
evt. jeres seminarer og events i vores 
mødelokaler, spil en runde golf og spis en 
middag i Restaurant Lerbækgaard. 

Eksponering

• Logo og profiltekst under partnersektion 
på www.hoersholm-golf.dk

 

Hospitality

• Deltagelse i erhvervsklub for 2 
personer, herunder company cuppen

• 2 spilleretter, gældende til hele 
anlægget. Spilleretten kan være 
navngiven til én person, der opnår 
personligt medlemskab med DGU-kort, 
eller spilleretten kan være unavngiven 
og kan benyttes af vekslende 
ihændehavere

• 2 årschip til driving range bolde 
• 10 greenfeebilletter til 18 huller, leveres 

med virksomhedens logo

Kr. ex. moms /år 28.500,-

Udviklet i samarbejde med:

PlusPartner
i Hørsholm Golf

PlusPartner kr. 28.500
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“Golf fordrer god etikette og  
stiller krav til ansvarlighed”



Synlighed hele vejen

En PremiumPartner aftale indeholder 
foruden eksponering og spillemulig 
også en stor company day for op til 72 
deltagere.
 
Eksponering

• Logo og profiltekst under partnersektion 
på www.hoersholm-golf.dk

• Logo på 3 hulflag + teesteder på den 
lange bane

• 1 årlig digital bannerkampagne 
målrettet golfspillere i hele Danmark,  
100.000 visninger

(Direkte omkostninger til reklamemateriale afholdes af partner)

Hospitality

• Deltagelse i erhvervsklub for 2 
personer, herunder company cuppen

• 3 spilleretter, gældende til hele 
anlægget. Spilleretten kan være 
navngiven til én person, der opnår 
personligt medlemskab med DGU-kort, 
eller spilleretten kan være unavngiven 
og kan benyttes af vekslende 
ihændehavere

• 3 årschip til driving range bolde 
• 10 greenfeebilletter til 18 huller, leveres 

med virksomhedens logo
• Company Day; bane stilles til rådighed 

for afholdelse af en Company Day for 
op til 72 personer, excl. forplejning

• Benyttelse af mødefaciliteter 3 gange til 
afholdes af kunde- eller strategimøder

Kr. ex. moms /år 75.000,-
Udviklet i samarbejde med:

PremiumPartner 
i Hørsholm Golf

PremiumPartner kr. 75.000
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“Golf er en sport for livet”



Massiv tilstedeværelse

Med en HovedPartner aftale opnåes en 
massiv tilstedeværelse på og omkring 
golfbanerne i Hørsholm Golf.
 
Eksponering

• Logo og profiltekst under partnersektion 
på www.hoersholm-golf.dk 

• Logo på scorekort 
• Logo på driving range bander
• Logo på driving range bolde
• 2 årlige nyhedsbrevstilbud
• 1 årlig digital bannerkampagne 

målrettet golfspillere i hele Danmark,  
100.000 visninger

(Direkte omkostninger til reklamemateriale afholdes af partner)

Hospitality

• Deltagelse i erhvervsklub for 2 pers. 
• 4 spilleretter 
• 4 årschip til driving range bolde 
• 20 greenfeebilletter til 18 huller, leveres 

med virksomhedens logo
• Company Day; bane stilles til rådighed 

for afholdelse af en Company Day for 
72 personer, excl. forplejning

• Fri benyttelse af mødefaciliteter
• Brancheeksklusivitet

Kr. ex. moms /år 150.000,-
Udviklet i samarbejde med:

HovedPartner 
i Hørsholm Golf

Hovedpartner kr. 150.000
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“Golf belønner 
målrettet træning”



Erhvervsklub i Hørsholm Golf

Deltag i Hørsholm Golf’s 
erhvervsgolf aktiviteter og  skab nye 
forretningsrelationer. Med golf som 
omdrejningspunkt arrangeres der i løbet 
af sæsonen en række aktiviteter, hvor det 
er muligt for din virksomhed at skabe nye 
relationer - og/eller at pleje eksisterende 
relationer.

Arrangementerne er en blanding af 
golf- og netværkssaktiviteter, som tager 
udgangspunkt i, at du kan invitere en 
gæst med hver gang, hvilket gerne skulle 
bidrage til at holde netværket aktivt og 
dynamisk. Både golfere og ikke-golfere 
kan deltage. 

Pris
Medlemskabet koster kr. 7.000,- ekskl. 
moms pr. år. Der kan inviteres en gæst 
med til hvert arrangement.

Program og indhold

Der arrangeres 8-10 aktiviteter i løbet af 
golfsæsonen, bl.a.:

• En årlig 18 hullers turnering for alle 
golfbanens samarbejdspartnere

• Company Cup, en løbende 9 hullers 
turnering for 2-mandshold 

• Golftræning med PGA-trænere
• Diverse netværksmøder, foredrag og 

events i samarbejde med partnere
• Golfudflugter - ekstra egen betaling kan 

forekomme
• Erhvervsklubben er inkluderet i basis, 

plus, premium og hovedpartnerskaber

Kr. ex. moms/år 7.000,-

ErhvervsKlub i Hørsholm Golf

Skab nye relationer
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“Golf dyrkes af en 
attraktiv målgruppe”


