


Upplevelser  Nätverksträffar

affärskoNtakter & UtÖver Det vaNlGa



Christos Masters
Grand Tenth Years Anniversary

Sveriges spektakuläraste och kändistätaste golftävling Christos Masters firar i år 10-års jubileum.
Vi är som alltid stolta över att kunna presentera ett fullspäckat och fantastiskt golfevenemang utöver det 

vanliga. Som alltid galet, roligt, kompromisslöst med perfektion och kvalitet in i minsta detalj. 

En golfbana av högsta klass väntar på oss. En mängd funktionärer, värdinnor och medarbetare är redo att 
ge dig full uppmärksamhet och service för att du ska få den bästa golfupplevelsen någonsin. Media, TV-team 

samt fotografer finns på plats för att föreviga dagen. Vi kan garantera att du inte kommer sakna något på 
banan. Vi står för mat och dryck under hela dagen, och före tävlingen får alla spelare som vanligt ett 

fantastiskt och imponerande kit med exklusiva gåvor. I år bättre än någonsin. Redan där är du en vinnare.
Dagen avslutas med grandios fest på en av stockholms bästa nattklubbar, 

där även prisutdelningen hålls.  

Vi hoppas att du vill vara med och dela den här spektakulära heldagen och kvällen med oss. 
Det kan bli en av de bästa, roligaste & kreativaste satsningar du någonsin gjort. 

Christos Neo
CEO



The Event

Sponsorskap i Christos Masters är en optimal marknadsinvestering. Evenemanget ger en unik 
möjlighet att under okonventionella former både nätverka och knyta många nya värdefulla kontakter samt 

stärka det egna varumärket. Vårt sponsorpaket innehåller allt förutom er egen presentation och idé för hålet 
- allt ordnat bekvämt, lyxigt och kostnadseffektivt, för er som delaktiga partners. Allt för att ni ska 

kunna skapa en så attraktiv bild av ert bolag för potentiella kunder,

Vi ser till att tält, el, bord, stolar, dukar, papperskorgar, kylar, kaffemaskiner, mat och dryck finns på plats. 
Vi skickar ut den som alltid exklusiva inbjudan till dina gäster och tar hand om dem på bästa sätt. 

Vi löser annonser och marknadsföring av evenemanget, och garanterar mediebevakning. 

Ni fokuserar på golfen och nätverkandet, så tar vi hand om resten. 

eN UNik mÖjliGhet att Nätverka  & kNyta Nya 
affärskoNtakter & stärka Det eGNa varUmärket









The Course 2 013  
Christos Masters har ännu inte beslutat var tävlingen kommer att spelas, det kan mycket väl bli tredje året i 
rad på Kungsängen GC & Kings banan. Mästerskapsbanan där bland annat Scandinavian Masters spelats 4 
gånger, med deltagare i världsklass såsom Jesper Parnevik, Lee Westwood, Graeme McDowell, Adam Scott, 

Justine Rose, Colin Montgomery, Ian Poulter, Jose Maria Olazabal och Retief Goosen. 

En sak är säkert. Som vanligt blir det en bana i världsklass, i fantastiskt skick. 

The Players
De 150 inbjudna spelarna är en väl avvägd blandning av dina egna inbjudna gäster tillsammans med kändisar, 
idrottsmän, profiler, golfproffs, politiker och företagare med ledande befattningar inom det privata näringslivet. 

Mixen av människor och den exklusiva inramningen gör att man har väldigt trevligt tillsammans under 
enkla avslappnade former där alla är mottagliga för nya bekanta. 

Alla tävlar om ett fullmatat prisbord som sporrar deltagarna att anstränga sig till det yttersta. 
Dagens vinnare offentliggörs först på kvällens gala. Där äter och dricker vi gott, 

har prisutdelning och avslutar med hemliga artister.





The Gala
Prisutdelningen och galafesten hålls på Café Opera i centrala Stockholm. Klockan 21.00 öppnas 

dörrarna för spelare, press och sponsorer.  Kvällen inleds med god mat och dryck följt av mingel och 
prisutdelning med ett alltid imponerande prisbord. Efterinsläpp sker strax före showen som består 
av några av landets ledande och mest kända artister. Du som sponsor har då möjligheten att bjuda 

in 16 extra VIP-gäster och festen pågår sedan fram till småtimmarna...

The Artist
Artistkavalkaden har genom åren har varit smått legendarisk med artister som; Ryan Roxy, Anton Körberg, 
Kicken(The Poodles), Slim Jim(Stray Cats), Niklas Strömstedt, Sonja Aldén, Andreas Johnson, De Sotos,

Robert Wells, La Gaylia Frasier, Peter Stormare, Martin Stenmarck, Henrik Hjelt, Lili & Susie, 
Niklas Strömstedt, Patrik Isaksson, Martin Stenmarck, Måns Zelmerlöw, Sara Dawn Finer, 

Jakob Samuelsson, Christer Sandelin, Nordman, Fatal Smile, Dinah Nah.  
Med andra ord har vi en hel del att leva upp till inför 2013...

The Charity
ChristosMasters delar varje år ut pengar till stipendier och välgörande ändamål. Summan har varierat 

mellan 30 000 och 150 000 kronor. Merparten av pengarna kommer från olika typer av auktioner, en hel del 
från spelarnas "hinderpott". Under åren har pengarna gått till bland annat Juniorgolfen, stipendier till unga 
lovande golfare och stiftelser som till exempel "Helping Hand", Stiftelsen Min Stora Dag och Drömresan/

Letsdoit, Österåkers ungdomsgolf, Lotta Wahlin,  Primature Born, Project Playground...
 







For Sponsors Only

Vi ser till att tält, el, bord, dukar, stolar och papperskorg finns på plats. Vi skickar inbjudan till 
dina gäster och tar hand om dem på bästa sätt. Vi löser annonser och marknadsföring inför evenemanget. 

Vi serverar rejäl frukost, förtäring på banan och en mingelbuffé efter avslutad tävling.

Christos Masters i samarbete med Toptee & Kungsängens GC arrangerar även gemensamma
 nätverksträffar för dig som samarbetspartner. Vi vill erbjuda Er styrkan i vårt kontaktnät av 
beslutsfattare, chefer och opinionsbildare. Nätverksträffar med intressanta, inspirerande och 

kreativa människor med bland annat föreläsningar av fascinerande entreprenörer i 
en annorlunda och spännande inramning.

SponSorpaket
Detta ingår i sponsorpaketet, kostnad 96 000 Sek ex moms:

•	 1 Hål på banan
           - Torntält 5x5 meter, bord, dukar, stolar och papperskorg
           - Framdragen el på 2,4 kW
           - Kylskåp eller Kaffemaskin
•	 Catering i form av mat och dryck till ert tält
•	 4 spelarplatser med exklusiv inbjudan
           - 4 caddieplatser vid önskemål
•	 Mycket eftertraktade giveaways till era inbjudna spelare
•	 Frukost till alla spelare, funktionärer och caddies
•	 Golfbil under tävlingsdagen som servar Er personal i tältet med kaffe 

och smörgåsar
•	 5 nätverksträffar, se stycket nedan
•	 4 VIP-kort till Kungsängens GC med fritt spel hela 
        säsongen på både Kings & Queens banan
•	 4 VIP-kort till Mocco med valfritt kaffe under hela 2013
•	 16 extra platser till kvällens galafest med prisutdelning 
        och artistuppträdande
•	 3 drinkbiljetter & plockmat fråm den läckra buffén
•	 Exponering av Ert varumärke;
           - Företagslogo på portal vid entrén till tävlingen
           - Exponering av logo på inbjudningskorten
           - Backdrops-exponering på scenen på kvällens galafest
           - Företagslogo på annonser samt allt material inför tävlingen
           - Logo + text om Ert företag inkl. länk till er websida 
  på www.christosmasters.se
            - Sponsormöten i olika former före själva huvudtävlingen
             - TV-sändning under förhandling



Välkommen till NeoEvent.
Den nya eventbyrån. 

I en ny konstellation med några av Sveriges främsta pr-konsulter, kreatörer och projektledare 
har vi startat Neo Event. Neo Event arrangerar skräddarsydda och välregisserade events. 

Vårt mål är att stärka er marknadsposition genom smarta och kreativa lösningar, och öka kännedomen 
om ert varumärke, produkter eller tjänster. Detta gör vi utifrån en bra genomarbetad PR-strategi, 

och genom vår breda kompetens inom event och projektledning. Vi har lång erfarenhet av
genomförda utmärkande evenemang som golftävlingar, invigningar, filmpremiärer, galamiddagar, 
lanseringar och företagsfester med mera bakom oss och kan hitta den optimala lösningen för er 

- utifrån era specifika behov och förutsättningar.    

Christos AB   |   Västmannagatan 73, 113 26 Stockholm   |   T +46 (8) 292 29   |   www.christosmasters.se

Christos Neo
M: +46 (0)704 18 99 00

info@christos.se

Annetthe Lang
M: +46 (0)709 63 20 00

annetthe@christos.se

Madelene svan
M: +46 (0)76 218 97 88
madelene@christos.se

vi arraNGerar 
  er Bästa fÖretaGs Golf
   NÅGoNsiN!





www.christosmasters.se


