Stötta
Koberg GK

Bli en
stöttare

Samtidigt som du har chansen att vinna stort varje månad

vad är
stötta för
något?

Stötta är ett prenumerationslotteri som gör Koberg
GK starkare - varje månad. På köpet får du chans att vinna
och att vinna stort varje månad. Ett vinnar-vinnar-koncept
för både dig och Koberg GK helt enkelt!


Varför ska jag
bli en Stöttare?
Det är tillsammans vi gör skillnad. Ju fler vi är som stöttar
desto mer pengar får vi till vår verksamhet. Ju fler vi är som
stöttar desto mer kan du vinna.

Vad kan jag vinna på det?
Ju fler vi är desto större vinst. För varje lott som säljs ökar
vinstpotten med 40kr/kvartal. Lotteriet startar vid 50 sålda
lottnumer vilket gör att vinsten är minst 2000 kr/månad. Vinsterna utgår i form av presentkort på upplevelser, golfresor
och golfutrstning eller lektioner hos Christoffer.

Hur funkar det?
Det är superenkelt! Gå till stotta.se/koberggk och registrera
dig. Välj mellan kortbetalning eller autogiro och sedan dras
pengarna varje månad. Du kan också gå med genom att fylla
i autogitoblankett på kansliet.

Hur ofta är det dragning?
Efter försäljningsperioden så är det dragning varje månad.
Dragningarna publiceras på www.stotta.se/koberggk

Kan jag gå ur
när som helst?
Ja, lotteriet har ingen uppsägningstid. Du är alltså med
så länge du själv vill.

Detta kommer Koberg GK
att göra med intäkterna
Kobergs golfbana är vackert belägen vid sjön Vanderydsvattnet
och är karaktäristisk genom den konstanta närvaron av Koberg
Slott. För att förvalta det arv som naturen och slottet ger oss så
behöver vi medel för att kunna utveckla banan och göra den varierande och utmanande för alla.
Förutom banutveckling så kommer vi även att använda del av förtjänsten till våra ungdomar så att vi får en fin återväxt i klubben.

Kaj All
Lotteriföreståendare
Därför stöttar vi Koberg GK

”Golf är en livstil och en bra och utmanande bana är av
stor vikt. Jag Stöttar Koberg så att vi kan arbeta med större
förbättringsprojekt av banan.
- Björn Sundin, Golfspelare

”Golfen är en sann glädjekälla för mig och mitt golfspelande
barn. Det är med glädje jag skjutsar till träningen och jag ser
fram emot många rundor i framtiden med familjen.”
- Helena Vinnerholt, Golfspelande förälder

Bli en stöttare du också!

Så här enkelt
blir du en Stöttare
gÅ IN PÅ WWW.STOTTA.SE/koberggk

1. Registrera dig
Klicka på Bli en Stöttare. Fyll i dina uppgifter och välj hur
många lotter du vill prenumerera på. En lott kostar 100 kr
per månad.

Välj mellan kortbetalning och autogiro. Pengar dras
automatiskt första bankdagen varje månad.

3. Vinn!
Varje månad vinner en person 40% av omsättningen. Du får
e-post som påminner om att logga in för att se om just du
har vunnit.

Gå med i lotteriet på:
WWW.STOTTA.SE/KOBERGGK
Tillsammans blir vi bättre!
- Stöttalotteriet -

Ett lotteri från Lungrens i Gräfsnäs AB. www.lundgrens.com

2. Registrera betaluppgifter

