
- Tag en ven i hånden og kom med som gæst til et 

Business.93 netværksmøde for at se, om dette tilbud også 

kunne være interessant for dig eller din virksomhed.

- Netværket mødes hver måned og afholder derudover 1-2 

kultur arrangementer.

DYRK DET LOKALE 
SAMARBEJDE 

PÅ ØSTERBRO

HVEM ER VI? HVAD FÅR DU?
B.93 er en klub, der i alt hvad den gør, 

vækker begejstring og giver overskud til 
mennesker. Vi forener professionalisme 

med amatører og frivillige og fokuserer 

helhjertet på talentudvikling og lige-
stilling. Vi ønsker at have hele Østerbro 

med på rejsen.

Vi oplever, at det lokale fællesskab 
blandt de erhvervsdrivende på Østerbro 

er stærkt, og dette vil vi gerne støtte op 

omkring. Vi tror på at vi, qua vores 
beliggenhed i hjertet af Østerbro, kan 

styrke dette fællesskab yderligere. 

Vi har igangsat et ambitiøst projekt, hvor 
B.93 skal fungere som mellemled og 

samlingspunkt for alle erhvervsdrivende 

på Østerbro. Bliv en del af et 
spændende udviklingsprojekt og vær 

med til at støtte en af Danmarks største, 
ældste og mest traditionsrige klubber.

SYNLIGHED (+3.500 B.93 MEDLEMMER)
- B.93 er en af Danmarks største, ældste og – med ni 

Danmarksmesterskaber – mest vindende fodboldklubber.

- Få jeres investering forrentet i form af eksponering for 

klubbens +3.500 aktive klubmedlemmer.
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MARKETING & EKSPONERING

MATCHDAY OPLEVELSER

GÆST HOS BUSINESS.93 NETVÆRK

ÅRLIGT BUSINESS.93 EVENT

- Eksponering på klubbens hjemmeside med i gnmst. 

~17.000 views pr. måned (1/1/20 – 1/4/21).

- Eksklusiv mulighed for aktivering gennem SoMe 

kanaler (Facebook, Instagram, Twitter & LinkedIn). 

- 6 gratis billetter til hver hjemmekamp på Østerbro 

Stadion (værdi på 5.040 DKK), som du kan bruge 

personligt, til kunder, personale, e.lign.

- Deltagelse ved 1 årligt større arrangement sammen med 

andre støttende erhvervsdrivende.

TILMELD DIG
(2.093 DKK/ÅR)

.

Kontakt Lars Dalsgård på

lars@b93.dk eller     21 53 60 80 for 
indmeldelse eller mere info.

mailto:oleringheim@gmail.com

