
◊  Nytårskur - Vi byder velkommen til et nyt år i Tivoli Erhvervsklub 
med bobler i betagende rammer og vi informerer om årets  
begivenheder – Kun for de to VIP-medlemmer

◊  1 Eksklusiv Netværksmiddag med intimkoncert 
 – Kun for de to VIP-medlemmer

◊  1 Eksklusiv Netværksmiddag med underholdning 
  – Kun for de to VIP-medlemmer

◊  5 Erhvervsklubmøder med inspirerende foredragsholdere samt  
networking inden foredraget og efterfølgende let anretning  
– Her rådes over fire pladser, ét VIP-medlem skal deltage

◊  8 Netværksmøder fra kl. 07.30 - 09.00 inkl. kaffe og morgensnack  
- Netværksmøderne er alle faciliterede. Fire med relevante indlæg og 
fire med emner, der lægger op til dialog ved bordene 
– Kun for de 2 VIP-medlemmer 

◊  Netværkslounge i forlængelse af morgen-netværksmødet inkl. kaffe og 
vand fra 09.00 – 10.00. Lad den gode dialog fortsætte lidt længere

 
◊  5 valgfrie Fredagsrock-koncerter inklusiv middag i VIP-lounge med 

fri blød bar under koncerten og udsigt til Plænen – Her rådes over 
fire pladser pr. koncert, kan foræres væk

◊  12 forestillingsbilletter inkl. middag til specifikke forestillinger  
- Forestillinger samt datoer vil fremgå i årsprogrammet  
– Kan foræres væk

◊  Netværksrejse – Kom med når vi tager på årets mest relations- 
skabende tur uden for landets grænser – Her rådes over én plads  
til ét VIP-medlem

◊  Erhvervsklubmiddag. Vi runder året af med en dejlig middag og  
festlig underholdning – Her rådes over to pladser, ét VIP-medlem  
skal deltage

◊  Fri kaffe i Nimb Brasserie på hverdage fra kl. 07.00 – 11.00 
– VIP-medlem kan tage en gæst med ved hvert besøg

◊  Morgenmad i Nimb Brasserie på hverdage fra kl. 07.00 – 11.00  
– Her rådes over 10 vouchers á 2 x morgenmad

   RABATFORDELE
◊  Rabatlink til virksomhedens medarbejdere på entré, Turpas og  

Tivolikort i 5 dage 4 gange årligt, der følger Tivolis sæsoner
◊  Udvalgte restauranter i Tivoli – se dem på  

www.tivoli.dk/erhverv/erhvervsklub
◊  Entré, Turpas og Tivolikort for VIP-kortholder hele året
◊  Udvalgte forestillinger i Glassalen og Koncertsalen
◊  Mødepakker på Nimb
◊  Overnatning på Arp-Hansens hoteller

PREMIUM 2020    ARRANGEMENTER
Med et Premium-medlemskab får du bare 
meget mere af det hele. Glæd dig blandt 
andet til eksklusivt netværksarrangement 
og middag for vores to højst rangerede 
medlemskaber samt til middage forud for 
både Fredagsrock og forestillinger.  

Nytegning kr. 99.000 ex. moms

   KORT OG BILLETTER
◊  2 Tivoli Erhvervsklub VIP-kort
◊  VIP-adgang til Tivoli gennem Nimb  

– for VIP-kortholder og fire gæster
◊  2 Guldkort
◊  200 entrébilletter
◊  100 Drikkekuponer til Fredagsrock
◊  100 Turpas
◊  4 x 50 billetter til Lysfest, forpremieren  

på sæsonåbningerne af Vinter, Sommer, 
Halloween og Jul

◊  1 Værdibevis til Nimb på kr. 3000 

   PARKERING
◊   Fri parkering for de to VIP-medlemmer hos 

APCOA Sagahus, Nyropsgade og  
Axel Towers hele året

I SAMARBEJDE MED MOBILITY


