Partnerství_2021
Reklamní plochy:
- Billboard oboustranný 70 x 100 cm (příjezdová cesta nebo Driving Range)
- Billboard jednostranný 200 x 100 cm (parkoviště)
- Billboard jednostranný 510 x 240 cm (9-jamkové hřiště Chip & Putt)
- Plocha ve stojanu na jamce 42 x 22 cm + praporek na greenu 50 x 35 cm
- Internetové stránky RGCML (sekce partner nebo ubytování)
- Birdie Book (3.000 ks, pro daný rok uzavřená smlouva do 20.3.)
- Scorecard (25.000 ks, pro daný rok uzavřená smlouva do 20.3.)
Cena reklamních ploch (bez DPH):
1) Billboard oboustranný 100x70 cm příjezdová cesta / jamka č.16
2) Billboard oboustranný 100x70 cm driving range / jamka č.12
3) Billboard jednostranný 200x100 cm parkoviště
4) Billboard velký 510x240 cm 9-jamkové hřiště Chip & Putt
5) Plocha ve stojanu na jamce 42 x 22 cm + praporek na greenu 50 x 35 cm
6) Internetové stránky RGCML
7) Birdie Book jedna strana
8) Scorecard

= 30.000 Kč / do 15.11.
= 30.000 Kč / do 15.11.
= 50.000 Kč / do 31.12.
= 50.000 Kč / do 31.12.
= 30.000 Kč / do 15.11.
= 30.000 Kč / do 31.12.
= 10.000 Kč / do 31.12.
= 10.000 Kč / do 31.12.

Golfové turnaje.
V rámci golfových turnajů mohou partneři prezentovat sebe, své produkty či služby, případně své další
partnery při pořádání uzavřených nebo otevřených turnajů, které se dále rozlišují podle typu startu.
Druh turnaje:
Uzavřený
turnaj je uzavřený pouze pro hráče a hosty, které si partner pozve
Otevřený
turnaj je otevřený pro hráče, kteří se mohou dle propozic do turnaje přihlásit a partner si,
dle dohody, může pozvat své hosty
Typ startu:
Cannon

- hráči startují ze všech odpališť v jeden čas
- doporučený počet hráčů je 72–104
- cena po – út 90.000 Kč /// st – čt 120.000 Kč /// pá – ne + svátky 150.000 Kč

Ze dvou jamek (1 a 11)
- hráči startují po skupinách 4 hráčů, po 10 min. postupně ze dvou odpališť
- maximální počet je 96 hráčů
- cena po – út 80.000 Kč /// st – čt 100.000 Kč /// pá – ne + svátky 120.000 Kč
Z jamky č.1

- hráči startují po skupinách 4 hráčů, po 10 min. postupně z jamky č. 1
- maximální počet je doporučen pro 140 hráčů (60 min. odstartuje 24 hráčů)
- cena po – út 1.100 Kč/os. // st – čt 1.200 Kč/os. // pá – ne + svátky 1.400 Kč/os.

Doprovodné akce.
Doprovodné akce pro nehrající doprovod nebo pro začátečníky formou firemních akcí, které je možné
připravit na tréninkových plochách Driving Range nebo 9jamkovém hřišti Chip & Putt pod vedením
profesionálních trenérů PGA. Program je možné po dohodě upravit dle požadavků partnera.

Kurz 90 min. > seznámení se s golfovou hrou na Driving Range
- 400,- Kč / os. > 8–14 osob (1x Pro trenér)
- 450,- Kč /os. > 15–30 osob (2x Pro trenér)
Kurz 180 min. > seznámení se s golfovou hrou na Driving Range (90 min.)
> hra na 9jamkovém hřišti Chip & Putt (90 min.)
- 700,- Kč / os. > 8–14 osob (1x Pro trenér)
- 800,- Kč / os. > 15–30 osob (2x Pro trenér)
Náhled reklamních ploch:
1) Příjezdová cesta / jamka č.16 (70 x 100 cm)

2) Driving Range / jamka č.12 (70 x 100 cm)

3) Parkoviště u klubovny (200 x 100 cm)

4) Billboard 9jamkové hřiště Chip & Putt (510 x 240 cm)

5) Plocha ve stojanu na jamce 42 x 22 cm + praporek na greenu 50 x 35 cm

6) Internetové stránky Royal GC Mariánské Lázně

7) Birdie Book

8) Scorecard

Kontakt:

Oldřich Nechanický, manager RGCML
Royal Golf Club Mariánské Lázně
č.p. 582, 353 01 Mariánské Lázně
+420 602 646 580
oldrich.nechanicky@golfml.cz

