DRIVE business
Medlemskaber 2018

DRIVE Sølv medlemskab, 2018
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

18.500 kr.

Fuld adgang til netværket og mulighed for sparring med netværksejer i løbet af året
Speciel brugerprofil & -adgang til websiden
Adgang til et antal business & golf all inclusive events, 12 klip
Deltagelse i DRIVE business Nytårskur
Alle turneringer med sponsor og eksklusivt præmiebord
Deltagelse i samlet Order of Merit og ”Royal - nearest to the pin” årskonkurrence
Eksklusiv rejse til Spanien for de 4 øverste på Order of Merit-listen til november
Mulighed for at deltage på konferencerejser til udlandet (tilkøb)
Adgang til fordele, specielle services, rabataftaler m.m. på forskellige områder
1 Sølv tøj-/startpakke 2018, værdi 1.500 kr.
1 Sølv velkomstpakke til nye medlemmer, værdi 1.000 kr.

DRIVE Guld medlemskab, 2018
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

32.500 kr.

Fuld adgang til netværket og mulighed for sparring med netværksejer i løbet af året
Speciel brugerprofil & -adgang til websiden
Adgang til fuldt DRIVE program med 9 business & golf all inclusive events inkl. 2-dags tur til
Tyskland & 3-dags tur til Sverige
Deltagelse i DRIVE business Nytårskur
Alle turneringer med sponsor og eksklusivt præmiebord
Deltagelse i samlet Order of Merit og ”Royal - nearest to the pin” årskonkurrence
Eksklusiv rejse til Spanien for de 4 øverste på Order of Merit-listen til november
Prioritet ved deltagelse i Audi Quattro Cup 2018
Mulighed for at deltage på vores konferencerejser til udlandet (tilkøb)
Adgang til fordele, specielle services, rabataftaler m.m. på forskellige områder
1 Guld tøj-/startpakke 2018, værdi 3.000 kr.
1 Guld velkomstpakke til nye medlemmer, værdi 2.000 kr

DRIVE partnere
•
•
•
•
•

Er for virksomheder der ønsker at tilbyde mer-værdi til netværkets medlemmer. Kan enten være
ikke-aktive virksomheder eller aktive medlemmer, der ønsker at tilbyde noget ekstra
Et partner-koncept der kan yde værdi og udbytte for begge parter
Aftalen udarbejdes individuelt
Er for samarbejdspartnere der ser muligheder og samtidig øger værdien af netværket
Kan omfatte specielle services, konditioner, rabataftaler m.m. vedr. mødefaciliteter, golfbaner,
udstyr, beklædning og meget andet

DRIVE business, ekstra netværksmuligheder
•

•
•

•

Rejser det kommende år
•
Forårsrejse 4 dage til Novotel Saint Quentin & Le Golf National inkl. 4 golfrunder – 9.500 kr.
•
Eksklusiv rejse 5 dage til Ryder Cup 2018 i Paris inkl. adgang til Ryder Cup 4 dage –20.950 kr.
•
Eksklusiv rejse med Final 4 for 4 øverste på Order of Merit til Las Colinas Golf & Country Club - ub
hvis man ikke kvalificerer sig, kan man købe sig adgang til turen - TBA
Deltagelse i temagruppe
•
Forretningsudvikling & New Biz, 3.000 kr. pr. år, 4 x ½-dags møder
Eventsponsor
•
Golf events: præmier for værdi ca. 6-8.000 kr. pr. event
•
Markedsføring af eventen
•
Præsentation af firmaet
•
Andet efter aftale
•
Øvrige events: 3.000 kr. pr. event
•
Markedsføring af eventen
•
Præsentation af firmaet
•
Andet efter aftale
Sponsor for Årets DRIVER, 5.000 kr.

Alle de her nævnte priser er excl. moms.

