
 

 

 

 

 

 

 

 

Je nám potešením pozvať Vás, aby ste sa stali jedným z našich hlavných 

sponzorov  golfového turnaja GOLFTROPHY 2020, ktorý sa bude konať  

 

2. októbra 2020 

v golfovom rezorte Sedín, Veľké Úľany. 

Golfový turnaj je jednou z najvyhľadávanejších udalostí. 

Sme presvedčení, že turnaj je atraktívny a mimoriadnou príležitosťou vďaka:  

- Mixu účastníkov -rôznych spoločnosti, komôr a veľvyslanectiev. 
- Texas scramble umožňuje všetkým hráčom hru si užiť. 
- Slávnostnému odovzdávaniu cien a večernému rautu, ktorý je usporiadaný s 

cieľom stretnutia všetkých hráčov golfu a sponzorov. 
- Pre sponzorov je táto udalosť veľmi jedinečnou príležitosťou na oslovenie 

širokej bázy podnikateľskej komunity neformálneho združenia Chamber of 
Chambers 

 

Generálny partner podujatia: 

 

 

 

 

Chamber of Chambers – ChamCham 

 



 

 

 

 

SPONZORSKÉ BALÍČKY 

 

Sponzorstvo „Hlavný partner“ 1 600 EUR 

1. Jedna štvorhra bude rezervovaná pre Vašu spoločnosť, t.j. registračný 

poplatok pre 4 hráčov je v cene sponzorstva „Hlavný partner“. 

2. Logo Vašej spoločnosti bude uvedené v pozvánke podujatia a na všetkých 

podkladoch. 

3. Vaša spoločnosť bude účastníkom predstavená počas večerného rautu pri 

slávnostnom odovzdávaní cien. 

4. Logo Vašej spoločnosti bude nainštalované v priestoroch konania podujatia. 

5. Logo Vašej spoločnosti bude zobrazené na banneri nainštalovanom 

v blízkosti vchodu na green. Rovnako bude Váš banner figurovať aj na 

večernom raute. 

6. Logo Vašej spoločnosti bude uverejnené na webových stránkach jednotlivých 

komôr pri propagácii podujatia. 

 

Sponzorstvo „Partner“ 800 EUR 

1. Zahŕňa dva registračné poplatky pre 2 hráčov.  

2. Logo Vašej spoločnosti bude uvedené v pozvánke podujatia a na všetkých 

podkladoch. 

3. Vaša spoločnosť bude účastníkom prezentovaná počas večerného rautu pri 

slávnostnom odovzdávaní cien. 

4. Logo Vašej spoločnosti bude zobrazené na banneri nainštalovanom 

v blízkosti vchodu na green. Banner bude nainštalovaný aj na večernom 

raute. 

 
 

 

Nefinanční sponzori (napr. Ceny pre víťazov) 

 

Celková hodnota cien: do 800 €  

• Logo spoločnosti bude uvedené na stole s vystavenými cenami pre 

víťazov pri slávnostnom odovzdávaní cien. 

 

 

 



 

 

Celková hodnota cien: viac ako 800 €  

• Logo spoločnosti bude uvedené na stole s vystavenými cenami pre 

víťazov pri slávnostnom odovzdávaní cien. 

•  Spoločnosť bude účastníkom prezentovaná počas slávnostného 

odovzdávania cien. 

 

Celková hodnota cien: nad 1600 €  

• Logo spoločnosti bude uvedené na stole s vystavenými cenami pre 

víťazov pri slávnostnom odovzdávaní cien. 

• Spoločnosť bude účastníkom prezentovaná počas slávnostného 

odovzdávania cien. 

+ všetko ako v sponzorskom balíku „Partner“. 
 

 

 

 

 

Veríme, že jeden z týchto sponzorských balíkov bude pre Vás a Vašu 

spoločnosť atraktívny. 

 

Úprimne by sme ocenili, keby ste sa mohli pripojiť ku golfovému turnaju 

Golftrphy 2020 Združenia obchodných komôr ChamCham. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Švédska obchodná komora v SR, 
Kaličiakova 27, 831 04 BA,  
Tel. 00421 917 750 884 
swedcham@sweden.sk 
www.sweden.sk 
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