
Klubbens medlemmar och gäster  

är en köpstark kundkrets 

REKLAMPLATSER 

 

 

som förstärker ditt företags varu-

märke  samt visar att Ditt företag 

engagerar sig lokalt 

FÖRETAGSPROGRAM 
 

 med inspirerande och intressanta 

seminarier och  möten med lokala 

företagskollegor  

Spel på en toppbana ger motiverade  

medarbetare och stärker relationerna med kunder 

Företag trivs på  

Sigtuna Golfklubb 



BANAN 

Tillgång till en bana i toppklass som 

bara blir bättre och bättre 

Sigtuna golfbanas 18 hål blev  spelklara 1971. Många 

års skötsel och justering av hål och layout innebär att 

banan smälter in väl i den natursköna omgivningen. 

Det är du och naturen! Inga hus, inga bilar, inga flyg-

plan—bara du och din boll på täta kortklippta fair-

ways, i välkrattade bunkrar och på jämna snabba gree-

ner. Högruffytan kommer sällan i spel och den klippta 

ruffen ligger på en nivå som försvårar nästa slag men 

gör bollen lätt att hitta. Banan kantas av många stora 

ekar, alla möjliga fåglar häckar i området och på Garn-

sviken syns småbåtar och kajaker. 

Sigtuna marknadsför 

sig under devisen 

”Alla tiders mötes-

plats”. Uttrycket  an-

spelar på Sigtunas 

historiska betydelse 

som Sveriges äldsta 

nu levande stad, mitt i 

den då viktiga kom-

munikationsleden 

Mälaren och närhet till dagens moderna kommunikationer i form av E4:an och 

Arlanda flygplats. Golfklubben ligger 2 km utanför Sigtuna stads centrum,, nära 

Arlanda (15 min), Stockholm (35 min med bil) och Uppsala (25 min med bil). Det 

gör banan lättillgänglig för dig, dina medarbetare och för dina kunder. 

Vår målsättning är att banan ska hålla absolut toppklass vad gäller skötsel och finish. Något som vi lyckas mycket 

väl med enligt undersökningsföretaget aGolfs ranking, som ger oss en topp-10 placering. 

Träningsmöjligheterna är många; övningsområdet för egna bollar är lika stor som tre fotbollsplaner!  Till det kom-

mer driving range, ytterligare en puttinggreen och en 6-hålsbana. Den senare utan krav på Grönt kort. 

Vi är stolta över  vår fina bana men vill bli ännu bättre. Vår nya greenkeeper Henrik Johansson , som närmast kom-

mer från Bro Hof, kommer med sina duktiga medarbetare fortsätta med att utveckla banan kvalitetsmässigt. 

LÄGET 

Bra kommunikation 

både från när och 

fjärran, mitt i alla 

tiders mötesplats 

VÅRT ERBJUDANDE 



Alla företagspartners marknadsförs med länk på klubbens hemsida. Hotellpartners marknadsförs särskilt med er-

bjudande av golfpaket, egen länk samt  har möjlighet  att göra egna bokningar direkt i vårt bokningssystem. Det 

finns även möjlighet att göra riktade erbjudanden via brev eller e-post. 

VÄLJ VAD SOM SKA INGÅ I DITT SAMARBETSAVTAL 

Vi har tre nivåer på exponeringsmöjligheterna, Birdie, 

Eagle och Albatross i prisnivå 4 000  - 22 000 kr.  

Vår golfbana tillsammans med något av våra tre erbju-

danden ger dig som företagspartner en bra möjlighet till 

marknadsfö-

ring av dina 

produkter och 

tjänster.  

Klubbens med-

lemmar och 

alla gästande 

spelare är dina 

potentiella kun-

der. 

Ditt stöd som 

företagspartner 

är också en vik-

tig del i klub-

bens möjlighet 

att utveckla 

verksamheten. 

ALBATROSS 

exponering med skyltar 

på driving range,  

fyra golfbilar 

EAGLE 

exponering på 18-hålsbanan 

samt orienteringstavlan 

BIRDIE 

exponering på lilla banan, 

pausbänkar samt övnings-

området. 

Tillsammans med våra företagspartners  genomför vi aktiviteter som innehåller intres-

santa föreläsningar och seminarier med efterföljande golf. För nyetablerade företag är det 

ett effektivt och bra sätt att bygga upp nätverket och de som deltagit tidigare, uppskattar 

utbytet av tankar och idéer som ligger Sigtunas företagare varmt om hjärtat. 

FÖRETAGS- 

PROGRAMMET 
Inte bara golf och 

reklamplats 
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Speldagen 

Vi välkomnar alla era gäster och informerar om arrangemanget. Skyltar för 

längsta drive, närmast flagg finns färdiga. Eventuellt eget företagsmaterial 

såsom  flaggor, banners eller liknande sätter Ni upp enligt våra anvisning-

ar. Vi registre-

raralla scorer 

och färdig-

ställer resul-

tatlistan.  

Klubbrummet 

står till Ert 

förfogande 

för prisutdel-

ningen. 

Ring ett samtal till Sigtuna Golfklubb och vi gör Din företagsgolf till en minnesvärd spelupplevelse och 

bidrar med det praktiska. Du kan lugnt ägna Dig åt kunder och medarbetare -  vi sköter resten. 

Förberedelser 

När vi kommit överens om lämpligt 

datum görs en preliminärbokning. 

Därefter går vi igenom vår checklista 

och bestämmer spelform, tävlingsin-

slag, ev. mat & dryck, prisbord från vår 

shop och vad som i övrigt ska ingå i 

arrangemanget. Kanske ”Prova-på-

golf” med vår pro för de av era medar-

betare/kunder som ännu inte spelar? 

Inbjudan  

Ett förslag på brev till inbjudan skickas 

till Dig. I förslaget presenteras hela 

arrangemanget för Dina medarbetare 

och/eller kunder. 

En vecka innan speldag vill vi ha in 

anmälda spelaruppgifter.  Tävlingen 

lottas och Du får startlistan via  mail. 

Ett utkast till ett påminnelsemail som 

Du kan sända ut till alla delagare 3 

arbetsdagar innan speldagen kommer 

även det via mail. 

Vi garanterar 

nyklippta 

ytor, krattade 

bunkrar mm.. 

Vi garanterar nyklippta ytor, krattade 

bunkrar mm. 

KVALITETSGARANTI & 

REGNFÖRSÄKRING 

NU ÄR DET ENKELT ATT ANORDNA FÖRETAGSGOLF! 

mailto:info@sigtunagk.se

