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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

En af de fedeste oplevelser var i 2017, hvor Delaney landede i Parken  
i helikopter med pokalen. Samtidigt er det også altid fedt at se de flotte 
tifoer i Parken.

Alt for mange, men man husker mest den nyeste og det var FCK – 
Manchester City – tænk at tabe 5-0 ude og så alligevel spille 0-0 
hjemme i en svært underholende kamp.

Din bedste fodboldoplevelse

Medlemskabet giver mulighed for at skabe netværk i hyggelige 
omgivelser. Jeg har haft flere opgaver hos andre medlemmer og KB. 
Samtidigt er det en fornøjelse at invitere samarbejdspartnere og 
kunder til mad og fodbold i Parken. 

Et lærerigt og underholdende netværk af erhvervsfolk og ikke mindst 
adgang til FCK’s hjemmekampe.

Hvad giver medlemsskabet i KB´s Erhvervsklub dig

MINE JULETRÆER 
PÅ KB

WWW.KB-ERHVERVSKLUB.DK

Marsman ApS

Westen-el er grundlagt i 1972 og beskæftiger 16 medarbejdere.  
Vi dækker hele Storkøbenhavn/Nordsjælland og udfører alt fra små 
private til store entrepriseopgaver indenfor erhverv og det offentlige. 
Hos  os er alle opgaver velkomne.  

RossenConsult arbejder med bygherrerådgivning og som bygherre-
repræsentant. Vi hjælper bygherren med at styre byggeprocessen fra 
ide til aflevering af det færdige byggeri. Blandt vores opgaver er Hotel 
Bella Sky, Axel Towers, NordØ og naturligvis KB-Hallen. 

Introduktion af en sponsor

ROSSEN CONSULT A/S
Direktør

Henrik Rossen

BENT WESTEN APS
Aut. Elinstallatør
Carsten Kjeldsen
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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


