
RML Talo vakavasti sairaiden lasten perheiden tukena jo 20 vuotta!

Vuosien aikana luonamme on asunut jo 9000 perhettä ympäri Suomen. Pelaamalla kanssamme elokuussa golfia
teet samalla myös hyvää: mahdollistat vakavasti sairaiden lasten perheet asumaan vain kivenheiton päähän
HUS Uudesta lastensairaalasta.

Hyväntekeväisyysgolf on auttamisen ohella loistava tilaisuus verkostoitua myös muihin säätiömme tukijoihin
sekä ystäviin. Golfpäivä Pickalassa alkaa runsaalla aamiaisella, golfautoihin pakkaamme eväät mukaan ja
kierroksen jälkeen nautimme yhdessä vielä päivällisen sekä palkitsemme voittajat. Tänä vuonna pelaamme
autoilla Pickalan Park-kentällä: "Mestaruusmittoihin viritetty Park tarjoaa haastetta vaativimmallekin pelaajalle.
Taaimmaisella lyöntipaikalla pelattuna se on yksi Suomen pisimmistä golfkentistä. Peli ei todellakaan ole ohitse ennen
kahta viimeistä reikää - varsinkin kuuluisa 17 jakaa pelaajat voittajiin ja häviäjiin."

Pelaamme yhteislähtönä 2 hengen joukkueina, pelimuotona Finnish Flash. Vaikka et itse pelaisikaan golfia, voit
olla mukana väyläsponsorina ja osallistua kentän laidalla mukavaan päivään kanssamme. Tarkemmat
osallistumispaketit löydät ohesta. Meistä lisää voit lukea osoitteessa www.rml.fi - sieltä löydät myös Talossa
asuneiden perheiden tarinoita vuosien varrelta.

Perinteinen RML hyväntekeväisyysgolf
Pickalan Park-kentällä 25.8.2022. Lämpimästi tervetuloa mukaan!

www.pickalagolf.fi

RML-Golf 2022

www.rml.fi 

 (laskun saat kesäkuussa)
ILMOITTAUDU MUKAAN NYT - mukaan mahtuu 36 joukkuetta,
jotta pelaaminen on jouhevaa
leena.lehtovaara@rml.fi / 040-5449175



Valitse yrityksellenne sopiva paketti ja ilmoittaudu mukaan jo nyt!
Toivotamme kaikki "vanhat" ja uudet tuttavuudet lämpimästi tervetulleiksi mukaan. 

Tukihinta: 1625€+alv.

www.rml.fi www.pickalagolf.fi

Tällä täysin yrityksellenne räätälöitävällä kokonaisuudella saatte Combo-paketin lisäksi
kattavan näkyvyyden tapahtumapäivänä. Haluatteko ehkä puheenvuoron tapahtumassa,
tuoda tuotteitanne esille tai esimerkiksi brändätä golfautot?  Johanna Huhtariihi
(johanna.huhtariihi@rml.fi / 040-5161880) valmistelee kanssanne kokonaisuuden, joka
tukee yrityksenne tarpeita ja tuottaa iloa pelaajillemme! 

Väyläisäntäyritykset saavat oman, yrityksen logolla ja
sloganilla varustetun väylän sekä logonäkyvyyden
klubitalolla. Yritys voi somistaa väylän haluamallaan tavalla,
lisäksi väylällä yritys voi antaa pelaajille pienen give away -lahjan.
Tukihinta: 825€+alv.

Osallistu 2 hengen joukkueella.
Pelaajajoukkue saa logonäkyvyyden klubitalolla.
Tukihinta: 1025€+alv. / joukkue

1) Pelaajapaketti

2) Väylänäkyvyyspaketti: Väyläisännyys

3) Combo-paketti: Pelaajapaketti + Väyläisännyys

4) Pääyhteistyökumppani

Osallistumispaketit


