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Upplevelser UTöver deT vanliGa 
affärskonTakTer & näTverksTräffar 



The Ultimate Golf Experience
I augusti 2012 är det återigen dags för ChristosMasters spektakulära golftävling. Med åtta års 

erfarenhet i ryggen är vi stolta över att kunna erbjuda ett stjärnspäckat och fantastiskt golfevenemang; 
galet, roligt, kompromisslöst vad gäller kvalitet och perfektion in i minsta detalj. 

En golfbana av högsta klass väntar på oss. Ett antal funktionärer, caddies och ChristosMasters 
medarbetare väntar på att få ge dig den största golfupplevelsen i ditt liv. Media, tv-team samt fotografer 
finns på plats för att föreviga dagen. Självklart saknas ingenting på banan. Vi står för mat och dryck hela 

dagen och före tävlingen får alla spelare ett imponerande start-kit med exklusiva gåvor.

ChristosMasters i samarbete med TopTee, Kungsängen GC, Brollsta GC, International GC 
inbjuder våra sponsorer till fem gemensamma nätverksträffar under 2012. Vi vill erbjuda Er styrkan 

i vårt gemensamma kontaktnät av beslutsfattare, chefer och opinionsbildare med intressanta, 
kreativa människor och föreläsningar av fascinerande entreprenörer i en annorlunda 

och spännande inramning. 

Vi hoppas att du vill vara med och dela den här dagen med oss. 
Det kan bli en av de bästa och roligaste satsningar du någonsin gjort. 

Christos Neo
CEO



The Event
Sponsorskap i ChristosMasters är en optimal marknadsinvestering. Evenemanget ger en unik 
möjlighet att under avslappnade former både knyta många nya affärskontakter och 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.

Vi ser till att el, tält, mat och dryck finns på plats. Vi skickar inbjudan till Dina gäster 
och tar hand om dem på bästa sätt. Vi löser annonser och marknadsföring av evenemanget. 

Vi serverar rejäl frukost, förtäring i tälten och en smaklig buffé under tävlingsdagen. 

en Unik möjliGheT aTT knyTa månGa nya 
affärskonTakTer & sTärka deT eGna varUmärkeT









The Course 2 012  
ChristosMasters har efter mycket omsorg och övervägande beslutat att lägga tävlingen för 

andra året i rad på Kungsängen GC & Kings banan. Där bland annat Scandinavian Masters spelats 4 gånger, 
med deltagare i världsklass som Jesper Parnevik, Lee Westwood, Graeme McDowell, Adam Scott, 

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

The Players
De 150 inbjudna spelarna är en väl avvägd blandning av Dina inbjudna gäster, kändisar, idrottsmän, 

profiler, golfproffs, politiker och företagare med ledande befattningar inom det privata näringslivet. Mixen av 
människor och den lyxiga inramningen gör att man har väldigt trevligt tillsammans under avslappnade former. 

Alla tävlar om ett fullmatat prisbord som sporrar deltagarna att anstränga sig till det yttersta. Dagens 
vinnare offentliggörs först på kvällens gala. Där äter vi god mat, dricker 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 landets ledande och mest kända artister. Du som sponsor har då möjlighet att bjuda in 
16 extra VIP-gäster och festen pågår sedan fram till småtimmarna.

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

Robert Wells, La Gaylia Frasier, Peter Stormare, Martin Stenmarck, Henrik Hjelt, De Sotos, Lili & Susie, 
Niklas Strömstedt, Patrik Isaksson, Martin Stenmarck, Andreas Johnson och Måns Zelmerlöw, 

Sara Dawn Finer, Jakob Samuelsson, Christer Sandelin och Nordman.  
Så vi har en hel del att leva upp till inför 2012...

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 bl a Juniorgolfen, stipendier till unga lovande 

golfare och stiftelser som t ex "Helping Hand", Stiftelsen Min Stora Dag och Drömresan/Letsdoit. 
 







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 arrangerar i samarbete med Toptee, Vidbynäs GC & Kungsängens GC 
förenade nätverksträffar. Vi vill erbjuda Er styrkan i vårt gemensamma kontaktnät av beslutsfattare, chefer 
och opinionsbildare. En nätverksträff med intressanta, inspirerande och kreativa människor tillsammans 

med föreläsningar av fascinerande entreprenörer i en annorlunda och spännande inramning.

SponSorpaket
Detta ingår i sponsorpaketet

•	 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 2012
•	 16 extra platser till kvällens galafest med prisutdelning 
        och artist uppträdande
•	 Två spelplatser i världsmästerskapet i företagsgolf, med chans 

att kvalificera sig till Stora finalen på Fancourt i Sydafrica
•	 Exponering av Ert varumärke;
           - Företagslogo på portal vid entrén till tävlingen
           - Exponering på inbjudningar
           - Exponering på fotoväg på banan och nattklubben
           - Backdrops-exponering på scenen på kvällens fest
           - 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



Företagsevent Powered by Neo
Christos AB står inte bara bakom ChristosMasters. Vi arrangerar även företagsgolf och 

golftävlingar för partners och företag. Våra ledord är hög underhållningsfaktor, kompromisslös kvalitet 
och perfektion. Om Du önskar genomföra ett golfarrangemang som gästerna sent kommer att glömma 

är Du välkommen att kontakta oss. Vi står gärna till tjänst med förslag, idéer och genomförande.

Christos AB arrangerar även filmpremiärer, produktlanseringar, invigningar och 
företagsevenemang, alla med samma kvalitet som ChristosMasters.

”The sky is NOT our limit”

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)735 32 32 40

annetthe@christos.se
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