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FCK – BIF da Zuma laver mål på saksespark og vi bliver  
danske mestre.

Danmarks 4-2 sejr over  Sovjetunionen grundlovsdag 1985 i 
Idrætsparken og FCK-FCM juli 2012, hvor FCK vendte 0-2 til 4-2  
i undertal.

Din bedste fodboldoplevelse

Mulighed for at se fodbold i Parken med gode pladser, dejlig mad og 
fantastisk betjening samt et nærværende netværk med gode relevante 
netværksmøder.

Vores medlemskab giver os nogle fantastiske personlige relationer, 
som forhåbentlig udmønter sig i en positiv omtale, og ved deltagelse i 
spændende netværksmøder opnår vi udvidelse af vores netværk generelt.

Hvad giver medlemsskabet i KB´s Erhvervsklub dig

MINE JULETRÆER 
PÅ KB

WWW.KB-ERHVERVSKLUB.DK

Marsman ApS

PACTA leasing med kontor i Hørsholm er specialister i leasing til  
det danske erhvervsliv. Vi tager os af alt fra kaffemaskiner til nyt  
IT-udstyr til nogle af markedets bedste priser og hurtig  
sagsbehandling.

Nejstgaard & Vetlov er en revisionsvirksomhed med 18 ansatte, heraf 
2 statsautoriserede revisorer blandt de 4 partnere. Vores kunder er 
mindre og mellemstore virksomheder, hvor fokus er på personlig 
betjening i trygge rammer.

Introduktion af en sponsor

NEJSTGAARD & VETLOV
Revisor, cand.merc.aud.  

Bjørn Grænge Hansen

PACTA LEASING 
Direktør & partner  
Michael Ring
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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


