B u s i n e s s o p d e L o c h e m s e G o l f cl u b

UITDAGEND EN GASTVRIJ

“Ze hebben een interessante
facebookcommunity:
‘Vrienden van de Lochemse’.
Zo kun je elkaar ook
makkelijk vinden en
informatie delen.”

ommige dingen in het leven
zijn onbetaalbaar. Zoals
de sfeer van de Lochemse
Golfclub, de gezelligste en
beste golfvereniging van de
Achterhoek. Terwijl u geniet
van een weids uitzicht op
het typisch Achterhoekse
coulissenlandschap, biedt de
gevarieerde 18-holesbaan volop
uitdaging om de relatie met uw
zakelijke partners te versterken.
Doe daarom zaken op de
Lochemse Golfclub!

Golfen met uw zakenpartners

In plaats van een middagje vergaderen een lekker rondje golfen
met uw zakenrelatie? Een absolute aanrader! U leert elkaar in het
spel beter kennen, waardoor het makkelijker zakendoen is. Voordat
u gaat spelen kunt u desgewenst gebruikmaken van een van de
vergaderruimtes in het clubhuis. Standaard uitgerust met een wifiverbinding, een beamer en een scherm. In een rustige en discrete
omgeving, die u alle vrijheid biedt om uw zakelijke gesprekken te
voeren. In ons restaurant kunt u terecht voor een kopje koffie met
versnapering en heeft u de keuze uit heerlijke gerechten.

Netwerk(en)

Het belangrijkste kenmerk van de Lochemse golfclub is de gastvrijheid
van de leden. Dat betekent dat u en uw relaties zich snel welkom en
thuis zullen voelen. De meeste leden wonen en werken in een straal
van 20 kilometer rond Lochem. Zij hebben een uitgebreid sociaal en
zakelijk netwerk in de regio, maar ook nationaal en internationaal.
Een mooie kans om uw bedrijfsnaam, producten of diensten een zeer
grote markt te bieden. Bovendien spelen op de Lochemse Golfclub elk
jaar veel gast- en competitiespelers uit het hele land.

Teambuilding voor uzelf en uw medewerkers

Ondernemen is topsport. Wilt u als ondernemer bijdragen aan een
nog betere teambuilding binnen uw bedrijf? Leer uw medewerkers
dan ‘swingen’ en bied hen een clinic of golfcursus (GVB/HCP54) aan.
Samen leren golfen verhoogt de flexibiliteit en sportiviteit binnen het
team. Uw medewerkers zijn immers de schakel tot uw succes. Biedt
u deze ambassadeurs de kans om leuke contacten op te doen en hun
netwerk uit te breiden, dan neemt ook uw goede reputatie toe.

Zakelijk basispakket

Bijdragen van het bedrijfsleven geven ons armslag om u de mooiste en
beste golfbaan van de Achterhoek aan te bieden. Voor u is het fiscaal
ook nog eens interessant. Neem contact met ons op en wij bespreken
de mogelijkheden van het bedrijfsdeelnemerschap graag met u.
Wij bieden u onder andere:
- deelname aan de Businesscompetitie, zeven wedstrijdavonden,
waarin u met een collega of zakelijke gast speelt tegen andere
bedrijven die onze club een warm hart toedragen;
- deelname aan de finalemiddag van de Businesscompetitie in het
najaar;
- een wisselend event in het voor- of najaar, zoals een ‘pro-am-amam’ of een uitwisselingswedstrijd;
- een dynamische Facebook-community waarin u gemakkelijk
contact met andere leden kunt leggen;
- exposure voor uw bedrijf, producten of diensten;
- teesluiting voor één uur, bijvoorbeeld voor een onderlinge wedstrijd
met uw zakelijke relaties;
- reservering van een teetime als bedrijfspartner;
- gebruik van vergader- en/of presentatieruimte op een prachtige
locatie met horeca (wifi, beamer en scherm aanwezig);
- vermelding van uw bedrijfsnaam op het bord in de hal van ons
clubhuis;
- vermelding van uw bedrijfsnaam op www.lochemsegolfclub.nl met
een doorlink naar uw website;
- 5 greenfeekaarten voor 18 holes of 10 greenfeekaarten voor
9 holes.

Kennismaken

Dit zakelijke basispakket is één van de vele mogelijkheden om uw
bedrijf onder de aandacht te brengen. Laat u informeren door de
Businesscommissie of onze clubmanager. Als u aangeeft wat u wilt,
bekijken zij samen met u de mogelijkheden. Daarbij heeft u alle ruimte
om uw eigen wensen naar voren te brengen. Belt u tijdens kantooruren
voor een afspraak via 0573 - 25 43 23 (doorkiesnummer 2).
U bent van harte welkom!

Lochemse Golfclub
Sluitdijk 4
7241 RR Lochem
Telefoon 0573 - 25 43 23
info@lochemsegolfclub.nl
www.lochemsegolfclub.nl

