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INFO-MØDE
Kom godt i gang med Tivoli  
Erhvervsklub 2018.
Dette arrangement henvender sig primært  
til nye medlemmer. VIP-kortholderne 
kan deltage eller andre i virksomheden, 
der administrerer jeres medlemskab.
Vi giver en grundig introduktion til  
Tivoli Erhvervsklub 2018, så I kan få det 
bedste ud af jeres medlemskab.
Rent praktisk gennemgår vi vores  
website, herunder aktivering af  
VIP-kort, tilmelding til arrangementer, 
rekvirering af billetter mm.

Der serveres kaffe/the/vand og  
arrangementet tager ca. 1 time.

NYTÅRSKUR
Vær velkommen herrens år.  
Og vær velkommen til et nyt år i  
Tivoli Erhvervsklub!
Vi byder under hyggelige og uformelle 
rammer velkommen til den nye sæson 
for Tivoli Erhvervsklub. Der serveres 
bobler og lidt at spise, og der bliver rig 
mulighed for at hilse på både nye som 
gamle medlemmer.
Nytårskuren varer ca. 2-3 timer med start  
sidst på eftermiddagen. Nærmere info 
følger, når vi nærmer os arrangementet.

Nytårskuren er for VIP-kortholderne.  

Der vil blive opkrævet et no-show fee 
på 400 kr. pr. person (se betingelserne).

NETVÆRKSMØDER
Hyggelig og effektiv networking for de 
morgenfriske medlemmer.
Netværksmøderne finder sted første  
tirsdag i måneden kl. 7.30 - 9.00 (ekskl. 

januar, juli, august, december) i nogle af 
Tivolis dejlige lokaler. Der serveres en 
kop kaffe/the/vand samt en morgensnack.
Formålet med disse netværksmøder er at 
skabe grobund for individuelt netværk 
samt at lære de andre medlemmer bedre 
at kende.

I bliver delt op i mindre grupper, som 
vil blive blandet fra gang til gang. Det er 
meningen, at hver især byder ind og  
skaber eget netværk.

Netværksmøderne er for VIP-kortholderne.

EKSKLUSIV  
NETVÆRKSMIDDAG
Den eksklusive netværksmiddag for Pre-
mium- og Executivemedlemmer på Nimb 
har til formål at mødes i et mindre forum 
i hyggelige omgivelser med lækker mid-
dag og gode vine. Relevante repræsen-
tanter fra Tivoli Erhvervsklubs ledelse 
vil deltage i arrangementet. 
Arrangementet foregår fra kl. 18.00 – 21.00.

Dette arrangement er for VIP-kortholderne.

Der vil blive opkrævet et no-show fee på 
400 kr. pr. person (se betingelserne).

ERHVERVSKLUBMØDER
Aftenen indledes med et inspirerende 
foredrag fra kl. 18.00 – 19.00. Efterføl-
gende fortsættes aftenen andetsteds, 
hvor der serveres en let anretning.
Under spisningen har I rig mulighed for 
at netværke. Aftenen afsluttes kl. 21.00. 
Dørene åbnes fra kl. 17.00, hvor der  
serveres kaffe/the/vand. Så har du lyst 
til ekstra uformelt netværk, er du meget 
velkommen allerede her.

Der er 6 arrangementer over året og de 
kan godt foregå uden for Tivoli.

Det vil være muligt for begge  
VIP-kortholdere + 2 gæster at deltage  
eller én VIP-kortholder + 3 gæster.

Der vil blive opkrævet et no-show fee  
på 400 kr. pr. person (se betingelserne).

FREDAGSROCK
5 udvalgte Fredagsrock-aftener danner 
rammerne om en festlig aften for dig og 
dem, du gerne vil glæde med en enestå-
ende Tivoli-oplevelse. Aftenen starter med  
en middag og derefter er der koncert  
i lukket VIP-område med adgang til  
balkon med fri blød bar under koncerten 
(øl, vin og vand).

Der kræves entré til Tivoli denne aften.  
I kan med fordel benytte jer af VIP-ind-
gangen gennem Nimb Hotel ved samlet 
entré med jeres gæster (kun muligt med 
VIP-kortholder). Ankommer I ikke til 
Tivolis indgang på samme tid som jeres 
gæster, eller har I foræret alle 4 pladser 
væk, kan I give dem entrébilletter og  
ellers skal der betales i indgangen.

Der vil blive opkrævet et no-show fee på 
400 kr. pr. person (se betingelser).

Premium:
Inden koncerten bydes I på en middag 
på Gemyse i Tivoli fra kl. 19.00 – 21.30. 
Herefter går I videre til Koncertsalen, 
hvor I har adgang til Balanchine Loungen,  
der er trukket en smule tilbage fra Plænen  
med udsigt over Haven.
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Ønsker man at være tættere på koncerten, 
henviser vi i stedet til at stille sig på  
Plænen og evt. benytte de ølvouchere 
der kan rekvireres online via Tivoli  
Erhvervsklubs hjemmeside.

4 pladser, kan foræres væk.

Executive:
Aftenen finder sted på Nimb Brasseries 
balkon med udsigt til koncerten. Inden 
koncerten bydes I på en middag fra kl. 
19.00. Koncerten starter kl. 22.00.
Aftenen afvikles ude på balkonen uanset 
vind og vejr. Balkonen er overdækket 
med parasoller og varmelamper, men det 
kan være en god idé at medbringe lidt 
varmt tøj i tilfælde af en kølig/våd aften.

4 pladser, kan foræres væk.

LYSFEST/FORPREMIERE
“Let there be light”.
Her i Tivoli tænder vi mange lys! Vær 
blandt de første til at besøge Tivoli,  
når vi åbner op for en ny sæson.
Forpremieren er Tivolis generalprøve før 
den kommende sæson, så det er en dag, 
hvor vi tester Haven, og der kan  
forekomme uregelmæssigheder og kø.

I rekvirerer billetter til Lysfesterne på 
hjemmesiden (50 stk. pr. sæson), og I kan 
give dem til medarbejdere, kunder,  
familie og venner.
Billetten inkluderer entré samt fri  
adgang til alle forlystelser.

ERHVERVSKLUBMIDDAG
Erhvervsklubmiddagen markerer  
udgangen af endnu et fantastisk klub-år, 
hvor vi byder på smukke rammer i Tivoli- 
regi. Vi serverer en lækker middag og vin, 
og I har rig mulighed for at netværke og 
styrke jeres indbyrdes relationer.
Erhvervsklubmiddagen foregår i  
tidsrummet 18.00 - 22.00.

Det vil være muligt for begge  
VIP-kortholdere at deltage eller én 
VIP-kortholder + 1 gæst. 

Der vil blive opkrævet et no-show fee på 
400 kr. pr. person (se betingelserne).

FORESTILLINGER
Gennem året tilbydes I billetter til ud-
valgte forestillinger i Tivoli. Disse billetter  
kan foræres væk til kollegaer, samarbejds-
partnere, venner eller familie.
Inden forestillingen bydes I på en middag  
på en af Tivolis restauranter. 

Der vil blive opkrævet et no-show fee på 
400 kr. pr. person (se betingelser).

4 billetter inkl. middag – kan foræres væk.

JULEARRANGEMENT
Oplev Tivoli i julestemning til en hygge-
lig eftermiddag og aften sammen med 
Tivoli Erhvervsklub.
Vi siger glædelig jul og tak for et godt år. 
Tag din kollega, ægtefælle eller andre, 
der trænger til at komme i julestemning, 

under armen. Vi sørger for juleknas og 
varm gløgg og lover at Tivoli funkler.

Det vil være muligt for begge VIP-korthol-
dere at deltage eller én VIP-kortholder + 1 
gæst.

MORGENMAD I NIMB 
BRASSERIE (EXECUTIVE)
Som Executive-medlem har de to 
VIP-kortholdere adgang til Nimb Brasse-
ries lækre morgenmadsbuffet inkl. kaffe 
og the.
De to VIP-kortholdere kan tilsammen 
benytte sig af morgenmadsbuffeten op 
til 36 gange over året på valgfrie dage 
mandag til fredag mellem kl. 07.00 – 
11.00. I kan medbringe én gæst ved hvert 
besøg.

Vi anbefaler at du reserverer 
bord på forhånd via 
nimb.dk/brasserie/morgenmad.

Husk at medbringe dit VIP-kort, 
der skal registreres ved hvert besøg.

PRAKTISK INFO
Nærmere program kan læses på 
tivoli.dk/erhverv/erhvervsklub

Der tages forbehold for trykfejl og 
ændringer. I tilfælde af ændringer 
vil I få direkte besked via mail.
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