
Er logga på hemsidan
Skylt på väggen vid hål 1 (vita banan)
Banner på startsidan
Skylt vid infotavlan
Logga på hyrdiscarna

Er logga på hemsidan
Skylt på väggen vid hål 1 (vita banan)

GULDPAKETET
50 000:- PER ÅR

SILVERPAKETET
9 000:- PER ÅR

 

Ale Disc Golf Center öppnar igen efter att ha varit stängt under två år.
Öppningen innebär inte bara ett regionalt intresse, även det
nationella intresset är stort - redan i år arrangerar vi SM. Det finns
också ett stort intresse från resterande delar av Europa och världen. 
Ale är känt, var kända med oss!

HUR VILL DU 
SYNAS PÅ ALE? 
TUSENTALS 
DISCGOLFARE 
UNDRAR

Er logga på hemsidan

Hur många år vi l l  ni teckna sponsring på? Fakturautskick sker 
under januari med förfallodag 27 februari

För mer paket, läs vidare

BRONSPAKETET
2 000:- PER ÅR 

ALE DISC GOLF CENTER - SPONSORPAKET

Ale Disc Golf Center
www.discgolfcenter.se 
Alegruppen AB, Erik Mellgren +46707266511 | erik@discgolfcenter.se



Erat företags spelkonto fyl ls på med 
10 000: -  
Er logga på hemsidan
Skylt på väggen vid hål 1 (vita banan) 
Ett cl inicpass för max 6 personer
Tre lag ti l l  partävling inkl.  gri l l

Erat företags spelkonto fyl ls på med 
4 000: -  
Er logga på hemsidan
Skylt på väggen vid hål 1 (vita banan) 
Ett cl inicpass för max 4 personer
Två lag ti l l  partävling inkl.  gri l l

ACE
30 000:- PER ÅR

EAGLE 
20 000:- PER ÅR

 

Ale Disc Golf Center öppnar igen efter att ha varit stängt under två år.  
Öppningen innebär inte bara ett regionalt intresse, även det nationella  
intresset är stort - redan i år arrangerar vi SM. Det finns också ett stort  
intresse från resterande delar av Europa och världen. 
Ale är känt, var kända med oss!

PAKET FÖR DE 
REGIONALA OCH 
LOKALA, VILKET 
PASSAR ER?

Erat företags spelkonto fyl ls på med 
2 000: -
Er logga på hemsidan
Ett cl inicpass för max 2 personer
Ett lag ti l l  partävling inkl.  gri l l

Hur många år vi l l  ni teckna sponsring på? Fakturautskick sker 
under januari med förfallodag 27 februari

För fler möjl igheter, läs vidare

BIRDIE
8 000:- PER ÅR 

ALE DISC GOLF CENTER - SPONSORPAKET

Ale Disc Golf Center
www.discgolfcenter.se 
Alegruppen AB, Erik Mellgren +46707266511 | erik@discgolfcenter.se



Valbara hål,  först t i l l  kvarn ti l lämpas: 
1, 3, 6, 9, 10, 12, 16

Valbara hål,  först t i l l  kvarn ti l lämpas: 
4, 7, 11, 13, 14, 17, 18

SKYLT STRL A5 + QR KOD 
7 500:- PER ÅR

SKYLT STRL A5
4 500:- PER ÅR

 

Vita banan  är Ales kronjuvel.  Här utmanas spelarna ti l l  fullo och det är här  
de bästa discgolfarna kommer cirkulera och de största tävlingarna kommer  
att fokuseras.

Ale Disc Golf Center öppnar igen efter att ha varit stängt under två år.  
Öppningen innebär inte bara ett regionalt intresse, även det nationella  
intresset är stort - redan i år arrangerar vi SM. Det finns också ett stort  
intresse från resterande delar av Europa och världen. 
Ale är känt, var kända med oss!

VILL NI SYNAS PÅ 
EN HÅLSKYLT PÅ 
VITA BANAN?

Valbara hål,  först t i l l  kvarn ti l lämpas: 
2, 5, 8, 15

Hur många år vi l l  ni teckna sponsring på? Fakturautskick sker 
under januari med förfallodag 27 februari

För mer hålsponsring, läs vidare

SKYLT STRL A5               
3 500:- PER ÅR

ALE DISC GOLF CENTER - SPONSORPAKET

Ale Disc Golf Center
www.discgolfcenter.se 
Alegruppen AB, Erik Mellgren +46707266511 | erik@discgolfcenter.se



Valbara hål,  först t i l l  kvarn ti l lämpas: 
1, 4, 7, 13, 18

Valbara hål,  först t i l l  kvarn ti l lämpas: 
3, 5, 10, 12, 14, 16

SKYLT STRL A5 + QR KOD 
7 500:- PER ÅR

SKYLT STRL A5
4 500:- PER ÅR

 

Gula banan  är vanligtvis Ales mest spelade bana - en särpräglad skogsbana. Här 
kan alla typer av discgolfare trivas, proffs som amatör. 

Sponsringen avser main-slingan.

Ale Disc Golf Center öppnar igen efter att ha varit stängt under två år.  
Öppningen innebär inte bara ett regionalt intresse, även det nationella  
intresset är stort - redan i år arrangerar vi SM. Det finns också ett stort  
intresse från resterande delar av Europa och världen. 
Ale är känt, var kända med oss!

DEN GULA BANAN
KANSKE PASSAR
ER BÄTTRE?

Valbara hål,  först t i l l  kvarn ti l lämpas: 
2, 6, 8, 9, 11, 15, 17

Hur många år vi l l  ni teckna sponsring på? Fakturautskick sker 
under januari med förfallodag 27 februari

För mer hålsponsring, läs vidare

SKYLT STRL A5               
3 500:- PER ÅR

ALE DISC GOLF CENTER - SPONSORPAKET

Ale Disc Golf Center
www.discgolfcenter.se 
Alegruppen AB, Erik Mellgren +46707266511 | erik@discgolfcenter.se



ALE DISC GOLF CENTER - SPONSORPAKET

Valbara hål,  först t i l l  kvarn ti l lämpas: 
1, 4

Valbara hål,  först t i l l  kvarn ti l lämpas: 
5, 9

SKYLT STRL A5 + QR KOD 
5 000:- PER ÅR

SKYLT STRL A5
3 000:- PER ÅR

 

Ale Disc Golf Center öppnar igen efter att ha varit stängt under två år.  
Öppningen innebär inte bara ett regionalt intresse, även det nationella  
intresset är stort - redan i år arrangerar vi SM. Det finns också ett stort  
intresse från resterande delar av Europa och världen. 
Ale är känt, var kända med oss!

DEN BLÅA BANAN 
RIKTAR SIG MER 
MOT FAMILJER OCH 
NYBÖRJARE, RÄTT 
MÅLGRUPP FÖR ER?

Valbara hål,  först t i l l  kvarn ti l lämpas: 
2, 3, 6, 7, 8

Hur många år vi l l  ni teckna sponsring på? Fakturautskick sker 
under januari med förfallodag 27 februari

För mer sponsringsmöjligheter, läs vidare

Ale Disc Golf Center
www.discgolfcenter.se 
Alegruppen AB, Erik Mellgren +46707266511 | erik@discgolfcenter.se

SKYLT STRL A5               
2 500:- PER ÅR



Engångskostnad för att få sin logga 
på samtliga hyrdiscar som köps in 
inför starten 2023. Hyrdiscarna 
innehåller text och logga från tre 
företag. 

Endast en ti l lgänglig per företag. 

Var en av fyra sponsorer som är 
synliga under anläggningens nya 
informationstavla. 

LOGGA PÅ HYRDISCAR   
10 000:- 

INFOSKYLT ANLÄGGNING 
10 000:- PER ÅR

 

Ale Disc Golf Center öppnar igen efter att ha varit stängt under två år. 
Öppningen innebär inte bara ett regionalt intresse, även det nationella 
intresset är stort - redan i år arrangerar vi SM. Stort intresse från resterande 
delar av Europa och världen. Ale är känt, var kända med oss!

INGET PAKET 
SOM PASSADE? 
VALBARA DELAR 
SOM SPONRING 
KANSKE LOCKAR?

En förfrågan är gratis -  vi  tar 
ställning. Skylten tar ni fram, vi 
ordnar ramverk.

Hur många år vi l l  ni teckna sponsring på? Fakturautskick sker 
under januari med förfallodag 27 februari

Tack för er tid - Vi ser fram emot framtida samarbeten!

PLATS EFTER DITT VAL   
25 000:-  PER ÅR

ALE DISC GOLF CENTER - SPONSORPAKET

Ale Disc Golf Center
www.discgolfcenter.se 
Alegruppen AB, Erik Mellgren +46707266511 | erik@discgolfcenter.se


