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Sofie Kælderen
Anno 1972PACTA

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

Champions League i Parken er noget specielt og den største oplevelse 

har været FCK-FC Barcelona tilbage i 2010.

Blandt et utal af gode oplevelser i Parken, står 1-1 kampen mod FC 

Barcelona i 2010 tilbage som den største.

Din bedste fodboldoplevelse

Medlemsskab af Erhvervsklubben giver os mulighed for at invitere 

kunder, netværk og personale i Parken. Stemningen er altid god, ikke 

mindst på udlandsturene,  og vi er med til at støtte et godt formål.

Den største værdi er de personlige relationer gennem den fælles interesse 

for fodbold. Vi sætter også stor pris på de gode forretningsmæssige 

relationer og muligheden for at støtte KB’s ungdom.

Hvad giver medlemsskabet i KB´s Erhvervsklub dig

Inforevision er et revisions- og konsulenthus som har eksisteret i 35 år. 

17 partnere, inklusive Søren og Simon, og 140 medarbejdere, arbejder 

hovedsagligt med at varetage ejerledede virksomheders interesser.

Lund Elmer Sandager er et mellemstort, moderne advokatfirma med 

rødder tilbage til 1877. Vores fokus er på erhvervsretlig rådgivning lige fra 

enkeltmandsvirksomheden til store børsnoterede selskaber.

Introduktion af en sponsor

WWW.KB-ERHVERVSKLUB.DK

SURB AGENCY APS

LUND ELMER SANDAGER
Partner & AdvokatCARSTEN BRINK & CHRISTIAN ELMER & 

MATTHIAS TOXVÆRD (ses ikke med på billedet)

INFO:REVISION A/S

Partner, statsautoriseret revisor

SIMON MORTHORST &  SØREN MOESGAARD 
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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 

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

WWW.KB-ERHVERVSKLUB.DK


