
HALMSTAD 
GOLFKLUBB

NÄTVERKET 

Halmstad Golfklubb tillhör en av Europas förnämsta och är ett starkt varumärke. Vi strävar att 
samarbeta med företag med liknande ambitioner. Detta ger rätt positionering både för oss 
och för våra samarbetspartners. 
Nätverket träffas i en lättsam och trevlig miljö. Genom Nätverkets storlek och bredd drar vi 
nytta av varandra samt utvecklas. Vi skapar både personliga och affärsmässiga relationer. 
Nätverket ger Halmstad Golfklubb möjligheten att bedriva en bred ungdomsverksamhet 
och elitsatsning.

NÄTVERKET

Under ett år arrangeras ca.15 aktiviteter som ger fantastiska möjligheter till nätverkande och kon-

takter. 10-12 av aktiviteterna har med golf att göra men vi har även aktiviteter där klubborna får 

vila lite: Matlagning på Hotell Tylösand, Pingisturnering, Bowling, V75, Julbord är några exempel. 

Vår ambition är att ge valuta för pengarna och att ditt företag känner ett stort mervärde att vara 

med i Nätverket.  

Avgiften för att vara del av Halmstads främsta företagsnätverk är 45 000 kr (skatt tillkommer).

NÄTVERKET



AKTIVITETETER

Aktuellt program för året skickas ut i decem-

ber månad! 

Till varje aktivitet skickas en separat inbju-

dan för anmälan. Under säsongen kan du gå 

in på www.hgk.se för att se bilder från våra 

aktiviteter.

HUR EXPONERAS FÖRETAGET?

Företagets namn kommer att exponeras på 

presentationstavla i klubbhuset och er logo 

kommer att visas på HGKs hemsida samt 

länkas vidare till företagets hemsida.

Som Nätverksföretag erhåller man 20% 

rabatt på annonser i våra trycksaker.

NÄTVERKSGOLF

Halmstad Golfklubb anordnar varje år 10 

speltillfällen för golfspel med nätverket. 

Företaget erhåller en plats fritt. Utöver detta 

kan, i mån av plats, en gäst medtagas mot 

erläggande av greenfeebiljett samt själv-

kostnadspris för förtäring. Vid ett tillfälle 

besöker vi en annan bana och har en härlig 

heldag med spel och middag. Vi spelar både 

individuella- och lagtävlingar. Dessa sam-

manställs i en Order of Merit där vinnande 

företag erhållen en parkeringsplats samt 

inteckning i Nätverkets vandringspris

SPELA GOLF

Företaget erhåller 25, 30, 35 st biljetter varje 

år som kan användas på Norra eller Södra 

banan. Biljettantalet styrs av avtalstiden. 

Biljetterna gäller så länge företaget är med 

i Nätverket. Företaget erbjuds möjligheten 

att köpa till lika många biljetter som man 

erhållit, med en rabatt på 25 %.  

Kontaktpersonen från företaget har även 

samma bokningsrätt för golfspel som en 

medlem i klubben.

GOLFLEKTIONER OCH GOLFKURS

Den av företaget namngivna kontaktpersonen 

har rätt att boka 3 individuella golflektioner 

hos valfri tränare på Halmstad GK och då 

betala med en (1) biljett/lektion.



FÖRTUR ATT BOKA FÖRETAGSGOLF

Halmstad GK är en av de mest populära 

anläggningarna i Sverige när det gäller fö-

retagsgolf. Som Nätverksmedlem har man 

förtur att boka in sin företagaktivitet mot 

övriga företag. 

NÄTVERKSGÅVA

Kontaktpersonen för företaget erhåller 

årligen en nätverksgåva. Genom åren har 

det delats ut: Tröjor, Västar, Pikéer, Byxor, 

Wedge med logo, Väska mm. 

Vad blir det i år? 

NÄTVERKSRESA

Årligen arrangerar PR-kommittén en Nät-

verksresa där medlemmarna i Nätverket 

inte bara spelar golf, utan vi hinner med ett 

konferensprogram också. Under åren har vi 

varit i Portugal, Irland, Spanien, Skottland, 

Turkiet. Resan ingår inte i avtalet utan  

faktureras mot självkostnadspris.

MARKNADSFÖRING MOT FÖRETAG 
I NÄTVERKET?

Hur kan jag och mitt företag marknadsföra 

oss mot de andra företagen i Nätverket?

I samband med en Nätverksgolf kan ditt  

företag vara ”Värd” och hålla en presenta-

tion om din verksamhet.

Du kan skicka erbjudanden och inbjudningar 

till nätverksföretagen via mail eller brev som 

finns på kontaktlistan. Vi hjälper gärna dig 

med detta!

I aktivitetsprogrammet gör vi även några
företagsbesök per år hos våra Nätverks-
företag. Intresserad?

VILKA FÖRETAG ÄR MED ?

På www.hgk.se under Nätverket kan du se 

vilka företag som är med i Nätverket.



ÄR DU INTRESSERAD, KONTAKTA OSS!
Headpro

Henrik Staff 

Tel. 035-17 68 04 

henrik.staff@hgk.se

Klubbdirektör

Christian Jakobsson

Tel. 035-17 68 03

christian.jakobsson@hgk.se

Restaurangchef

Kenneth Andersson

Tel. 035-32550

kenneth.andersson@hgk.se
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RESTAURANGKORTET

Kontaktpersonen får möjligheten att likt 

våra medlemmar erhålla rabatt på allt de 

handlar i restaurangen och i våra kiosker. 

För att få tillgång till restaurangkortet krävs 

att du sätter in minst 1000 kr på ditt egna 

restaurangkonto. Insättningar till och med 

den 30 april ger dig 20 % på allt du handlar 

i restaurangen och våra kiosker. Från den 1 

maj genererar alla insättningar 10 % i rabatt. 

KONFERENSER
Konferens i en härlig miljö!

På Halmstad Golfklubb finns fantastiska kon-

ferensmöjligheter och en förstklassig  

restaurang som erbjuder allt som du och 

dina gäster önskar.

I klubbhuset finns flexibla och tekniskt fullt 

utrustade lokaler av varierande storlek som 

stimulerar till kreativa idéer och nya tankar. 

Vi har 3 rum. Det ”Stora” konferensrummet 

tar upp till 80 personer i biosittning, ”Lilla” 

passar bra för möten eller grupper upptill 20 

personer och ”Styrelserummet” för 8 pers.

Som Nätverksmedlem är det kostnadsfritt 

att använda rummen om man bokar förtä-

ring (fika, lunch el middag)

Kontakta vår restaurang för prisförslag och 

idéer.


