Når sommeren 2018 om lidt byder på VM i Rusland, går det lige i hjertet på
rigtig mange af os. Vi samles i små og store fællesskaber for at følge
fodboldlandsholdet og dele glæden ved at bakke op om dansk succes. I kan
stadig nå at samle jeres team og måske familier til fodboldfest og gøre en
stolt tradition større og endnu sjovere sammen!

Selvom ikke alle har ryddet kalenderen for at følge de danske drenge på
grønsværen, er det en begivenhed, der med den helt rette stemning giver
sammenhold på tværs af forskelligheder. Lad os forvandle jeres kantine,
mødelokale, gårdhave eller kontor til den ideelle fodboldtribune - uden I selv
behøver at røre en finger! Vi leverer en samlet VM pakke med mad og drikke,
merchandise i Dannebrog farver samt skærmløsning efter behov. De
indledende kampe fordeler sig således, men vi står naturligvis også klar, hvis
drengene fortsætter VM-fremmarchen:
Den 16. juni, kl. 18.00 møder vi Peru
Den 21. juni, kl. 14.00 møder vi Australien
Den 26. juni, kl. 16.00 møder vi Frankrig

Når nationalmelodien rammer jer, har det ingen betydning, om I er 10 eller
300 samlet, eller om du er på ude- eller hjemmebane i fodboldens verden det er en fælles succesoplevelse med plads til alle! Vi sætter jer i bevægelse
som ét team og skaber grobund for nye og stærkere relationer. Så grib
fodboldfeberen og den unikke mulighed for at gøre VM til jeres fælles
samlingspunkt!

Tørklæde i nationalfarver
Sodavand og fadøl ad
libitum i 3 timer
Snacks
Pr. person kr. 329,- + moms*

Tørklæde i nationalfarver
Sodavand og fadøl ad
libitum i 3 timer
Stadionplatte Deluxe
T-shirt i nationalfarver
Dannebrog til dekoration
Pr. person kr. 599,- + moms*
*Minimum 20 personer

Hør om mulighederne for den
ideelle skærmløsning til jeres
fælles VM-oplevelse.
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