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DOEL VAN HET B2B NETWERK
Het doel van ons B2B Netwerk is:
•

Business Development via een sportief netwerk

•

Nieuwe bedrijven en nieuwe contactpersonen leren kennen

•

Opbouw van een positief, kwalitatief netwerk van bedrijfsleiders

•

Voor ervaren golfers (B2B lidmaatschap) en aspirant-golfers (B2B Academy)

•

Mogelijkheid om klanten, prospects, relaties uit te nodigen (zowel golfers als
niet-golfers)
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HET LIDMAATSCHAP
•

Vaste locatie, 7 vaste momenten (4de woensdag van de maand van april t.e.m.
oktober: 24/4, 22/5, 26/6, 24/7, 28/8, 25/9, 23/10 )

•

7 VIP seats (all-in formule)

•

Mogelijkheid om gasten uit te nodigen (golfers alsook niet-golfers) op een mooi
verzorgde VIP dag (lunchpakket, hapje/tapje op de baan,….)

•

Waardevol netwerk en maandelijkse deelnemerslijst (naam/bedrijf)

•

Visibiliteit op verwelkomingsbord (gans het jaar) en op banner (tijdens B2B dagen)

•

Gebruik van vergaderzalen aan netwerktarief (1 x gratis boardroom en meeting
room, vervolgens aan 50%)

•

Gevarieerd horeca-aanbod in functie van seizoen, thema, …

•

Extra seats worden 2 x/jaar gefactureerd: juli-november

Prijs leden WGCC: € 799
Prijs niet-leden WGCC: € 1.259
Prijs extra seats visitors: € 90 per seat voor bezoekers die lid zijn van
Winge Golf & Country Club
€ 140 per seat voor bezoekers die geen lid zijn
van Winge Golf & Country Club
Prijs evening seat (enkel diner): € 80

Prijzen zijn exclusief btw.
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INHOUD VAN EEN VIP SEAT
•

Lunchpakket

•

Hapje of tapje na hole 5 (voor de wedstrijdspelers)

•

18 holes wedstrijd / Academy opleiding of initiatie voor uw gasten

•

Receptie vóór het diner (op basis van bonnetjes)

•

Prijsuitreiking om 19.15 u.

•

Culinair diner verzorgd door Taste19 (inclusief aangepaste wijnen en koffie/thee)
om 19.30 u.

•

Deelname aan de Order of Merit* (voor de wedstrijdspelers)

* Voor de Order of Merit wordt bij iedere wedstrijd de beste stableford score per
bedrijf weerhouden. Na afloop van de laatste editie worden de 4 beste scores van
het seizoen per bedrijf opgeteld, het bedrijf dat dan de meeste punten heeft wint.
Bij een ex aequo wordt er gekeken naar de 5 beste scores van het seizoen.
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B2B ACADEMY
•

Leren golfen met collega-ondernemers

•

21 uur golfles tijdens de B2B dagen onder begeleiding van een golfpro (max. 6
spelers per groep)

•

9 maanden (tot en met 31/12/2019) onbeperkt en gratis oefenen op onze driving
range en fore-course

•

Uw eigen golftas, golfclubs en handschoen

•

Federatiekaart, regel– en etiquette examen

•

Mogelijkheid om het volledige Winge Golf Rabbit stappenplan af te leggen en, wie
weet... je golfvaardigheidsbewijs (GVB) te behalen

•

7 VIP seats B2B netwerk (zie vorige pagina)

Prijs niet-leden WGCC: € 2.395

Prijzen zijn exclusief btw.
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SPONSORING
Dagsponsor:
•

Visibiliteit op 2 tee-markers, op elke hole én op lunchpakket

•

Visibiliteit in en rond clubhuis (na afspraak met manager)

•

Korte voorstelling van uw bedrijf tijdens de prijsuitreiking

•

Visibiliteit op de scorekaarten én in de B2B Flash

•

Mogelijkheid om tee-gift mee te geven

Verwachting:
•

Aanbod van receptie - af te spreken met Taste19

•

Aanbod van mooie prijzentafel

Op Pinkstermaandag 10 juni 2019 sponsort het B2B netwerk een wedstrijd voor alle
leden.
Ook dat is een mogelijkheid om uw bedrijf in de kijker te zetten. Meer info volgt nog
via onze Flash.

