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Sofie Kælderen
Anno 1972

PACTA
l e a s i n gl e a s i n gl e a s i n g

Udover de store opgør mod “Vestegnen”, huskes specielt kampene mod 
Manchester United og FC Barcelona, hvor stemningen var uforglem-
melig og ingen havde lyst til at forlade Parken. Mere af det, tak !

Ali´s hustru holder med Brøndby og Gert, selvfølgelig med FCK 
så valget faldt på de mange store foldboldoplevelser i Parken.

Din bedste fodboldoplevelse

Vi har oplevet fantastiske stunder på rejser og ikke mindst i Parken, 
siden Spiegelau A/S blev medlem i Kjøbenhavns Erhvervsklub  
d. 1. januar 2000.

KB Erhvervsklub består af mange dejlige virksomheds- og personlige 
relationer som især er givtige på den årlige netværksrejse og før 
kampene i Parken.

Hvad giver medlemsskabet i KB´s Erhvervsklub dig

SURB AGENCY APS

WWW.KB-ERHVERVSKLUB.DK

Marsman ApS

Indehaver og Direktør
Jan Hartwig

Indehavere & partnere
Gert Petersen & Ali Hussein

ST LOGISTIK APS

“Livet er for kort til dårlig vin….og forkerte glas!” Et slogan som har 
fulgt Inducon Spiegelau A/S i snart 30 år.  Med base på Østerbro sørger 
6 ansatte for, at de rigtige glas sælges til et bredt kundesegment i 
detail- og restaurationsbranchen.

ST Logistik er et klassisk lagerhotel til oplagring og pluk / pak opgaver 
samt webhotel løsninger.
ST Logistik er grundlagt i 2013 og vi er 8-10 medarbejdere.

Introduktion af en sponsor
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Formålet er stadig at styrke fødekæden af nye boldtalenter, især inden for 
fodbold, cricket og tennis i KB. Derfor havde KB-vennerne en finger med i 
spillet, da klubberne KB og B1903 skulle nærme sig hinanden for at skabe 
fællesholdet FC København

Bliv sponsor i Kjøbenhavns Erhvervsklub
✓✓  VIP-pladser i Parken til alle FCK kampe, inklusiv spisning

✓✓  Profilering i Business Lounge i Parken og på KB’s anlæg

✓✓   Adgang til fitness og udendørstennis på KB

Kontakt formand Gert Petersen på telefon 4010 2835 og hør om flere fordele  
ved Kjøbenhavns Erhvervsklub eller læs mere på kb-erhvervsklub.dk 

WWW.KB-ERHVERVSKLUB.DK


