
INVITASJON TIL

POWERED BY
ZUCCARELLO CLASSIC 2021

25. JUNI PÅ MIKLAGARD



EN DAG MED MYE MORO!

Vi inviterer våre partnere til en fantastisk opplevelse på Miklagard golfbane 25. juni. Zucca kommer! Kommer du?

Etter en ombygging i 2020 fremstår banen nå enda bedre med 6 helt nye hull med en unik design. Miklagard er 
stedet for deg som vil ha det beste av hva Golf-Norge har å by på. Det blir en dag du ikke vil glemme med en 
golfturnering med aktiviteter på hvert hull, overraskelser underveis, kjente profiler, premieutdeling og auksjon, 
underholdning og god mat og drikke.

Dette er en dag for utendørs aktivitet og nettverksbygging, og der alle kan bidra med inntekter til 
Zuccarellostiftelsens viktige arbeid for barn og unge i Norge.

MÅLSETTING

Zuccarello Classic 2021 har følgende målsetting gjennom salg av flighter og auksjonsobjekter: NOK 700.000

Midlene vil gå til Zuccarellostiftelsens arbeid for at ingen barn i Norge skal stå på sidelinjen.



Dato
Fredag 25. juni 2021 kl. 10.00

Sted
Miklagard Golf
(Ligger på Kløfta ca. 40 km fra Oslo sentrum)

Program
09:00: Registrering, velkommen, kaffe og snacks

09:15: Golf klinikk med tidligere PGA-spiller, Henrik Bjørnstad og 
Nicolai Langeland, Head Pro Miklagard Golf

10:00: Start golfturnering
12:00: Mat på banen
17:00: Prisutdeling og auksjon med bobler i glasset
18:00: Mat, drikke og underholdning



18 flighter skal selges til kommersielle partnere og bedrifter: 4 spillere pr. flight
Flere kjente profiler vil delta under golfturneringen

Aktiviteter i forbindelse med Zuccarello Classic
Alle partnere som kjøper en flight vil få et eget hull og kan markedsføre sin bedrift gjennom kreative aktiviteter
Zuccarellostiftelsen, Miklagard Golf og Ambera vil bistå i planleggingen og organiseringen ved hvert hull
Zuccarellostiftelsen og Ambera vil dokumentere aktivitetene med videoer og bilder

Auksjon
Mulighet for å kunne by på unike objekter og opplevelser etter golfturneringen. 
Auksjonsobjekter annonseres 1 uke før arrangement.

Media

Zucarellostiftelsen og Ambera sørger for at diverse medier er til stede for å dekke arrangementet for å få stor 
oppmerksomhet om «Zuccarello Classic 2021 – Powered by Ambera», og det gode formålet.

ZUCCARELLO CLASSIC 2021



Golfturnering inkludert mat, drikke og underholdning.
18 flighter til salgs for kr. 35 000,- pr. flight som inkluderer eierskap til «eget» hull, 4 spillere.

KONTAKTINFORMASJON:

For tips og råd ta kontakt med Zuccarellostifltelsen

v/Kristine på e-post: kristine@zuccarellostiftelsen.no

For praktiske spørsmål vedr. turneringen ta   

kontakt med: 

Andreas Thorp, Golf Manager Miklagard

E-post: andreas@miklagardgolf.no

Mobil: 951 20 181

Paal Kjelsrud, Salgs- og markedssjef

E-post: paal@miklagardgolf.no

Mobil: 472 01 150

PÅMELDING:

Send påmelding til: heidi@ambera.com

HUSK Å SKRIVE:

Bedrift og kontaktperson

Antall flighter (maks to flighter pr bedrift)

SMITTEVERN: Vi forholder oss til en hver tid gjeldende 
regler og anbefalinger. 

Påmeldingen er bindende.

HVA KOSTER DET?




