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De 12e editie van de FBC Golf Trophy vindt op maandag 7 september 2020 plaats bij Prise d’eau Golf.
Naast een 36-holes golfbaan zijn er ruim opgezette oefenfaciliteiten. Voor de geoefende golfers wordt een
wedstrijd over 18 holes georganiseerd en de beginners kunnen deelnemen aan een clinic onder leiding van
golfprofessionals. Tevens organiseren we een Masterclass voor relaties die vaker aan een clinic hebben
deelgenomen of een GVB hebben, maar nog weinig baanervaring. Deze Masterclass is een mix van een
uitleg door een golfpro, oefenen en het doorlopen van 9 holes par 3 / 4 baan. De FBC Golf Trophy is hét
evenement om nieuwe contacten op te doen en om bestaande contacten te onderhouden.

DEELNEMERS

PROGRAMMA

Het maximum aantal deelnemers is gesteld
op 192 personen voor de wedstrijd en
50 personen voor de clinic en/of masterclass.
Elk bedrijf kan één deelnemer aanmelden.
Sponsors krijgen naast exposure en de diverse
andere tegenprestaties (zie volgende pagina) ook
de mogelijkheid om een aantal extra personen in te
schrijven.

Uiteraard houden wij rekening met de
maatregelen vanuit het RIVM en volgen
wij de laatste ontwikkelingen.

WEDSTRIJD
De FBC Golf Trophy omvat een wedstrijd voor
geoefende golfspelers (in bezit van NGF of
clubhandicap, GVB of baanpermissie).
Vanwege het hoge verwachte
deelnemersaantal is er ditmaal voor gekozen
om de spelvorm Texas Scramble te hanteren.
Dit betekent dat 3 of 4 deelnemers één team
vormen.

Er is gelegenheid om in te spelen op de driving
range en de putting green en naar de starthole te
gaan. De baan wordt namelijk gereserveerd voor
een zogenaamde gunshot start. Het grootste
voordeel hiervan is dat alle deelnemers tegelijkertijd
afslaan en dan ook nagenoeg weer op dezelfde tijd
in het clubhuis arriveren.
Al naar gelang de weersomstandigheden en het
gemiddeld spelniveau duurt de wedstrijd 4,5 à 5
uur.

FBC GOLF TROPHY 2020

SPONSORPAKKETTEN 2020

SUBSPONSOR

HOLESPONSOR

Uw rechten:
•
Recht om producten te presenteren, demonstreren
of te ‘samplen’ op de wedstrijddag;
•
Recht om 2 promotionele uitingen te plaatsen
in en rond het clubhuis van Prise d’eau Golf
(na goedkeuring en overleg met Prise d’eau
Golf en organisatie) op de wedstrijddag;
•
Recht om deelnemers te voorzien van
promotionele items en drukwerk op de
wedstrijddag;
•
Naam- en logovermelding op beachflag bij één
teebox (hole sponsor);
•
Naam- en logovermelding op de backdrop;
•
Naam- en logovermelding op de banner bij
de registratiebalie op de wedstrijddag;
•
Recht van deelname met 3 extra personen aan
de golfwedstrijd of clinic (1 flight);
•
Recht op branche exclusiviteit binnen de groep
van subsponsoren.

Uw rechten:
•
Naam- en logovermelding op beachflag bij
één teebox;
•
Recht op naamsvermelding op banner
bij registratiebalie op de wedstrijddag;
•
Recht van deelname met één extra persoon aan
de golfwedstrijd of clinic;

Sponsorbedrag:
€ 3.000,-

•

U start de wedstrijd bij de door uw gesponsorde hole.

Sponsorbedrag:
€ 500,-

