TFC ERHVERV
Vi kan ikke leve af at handle med hinanden,
men vi kan godt starte dér!

”Tilstedeværelse i
Erhvervsklubben giver
adgang til en stor skare af
potentielle kunder.
SØREN PLET,
MONTRA HOTEL HANSTHOLM
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”Det er via Erhvervsklubben
jeg fandt min kompagnon,
som jeg startede firma me
d.
THOMAS BACH,
BACH & BOJSEN

MASSER AF POTENTIALE
FORMANDEN FOR
TFC ERHVERV
UDTALER:

Man skal huske at udnytte det potentiale, der er i Erhvervsklubben. Ud over sportsoplevelserne, er der jo en fantastisk mulighed for at netværke med mulige kunder eller
forretningsforbindelser. Dette kan foregå enten ved arrangement i erhvervslokalerne eller på en af de eksterne ture.

FORMÅLSPARAGRAF
•F
 remme og styrke samarbejdet mellem erhvervslivet og fodboldklubben
Thisted FC.
• Give økonomisk støtte til Thisted FC’s elitearbejde.
• Danne netværk mellem medlemmerne af TFC Erhverv.

VISION
TFC Erhvervsklub tilbyder et sted, hvor medlemmerne gennem den fælles
passion for fodbold kan netværke til gavn for virksomhederne og derved
bidrage til yderligere vækst i økonomien både for egen virksomhed og for
Thisted FC Elite A/S.

NEED TO KNOW
• Som medlem af TFC Erhverv øger du din synlighed i hele regionen.
• Kampmagasinet udkommer sammen med Thisted Dagblad.
•K
 ampmagasinet lægges som pdf-fil på TFC’s hjemmeside fredagen før
hver hjemmekamp.
• I efteråret 2013 var der i gennemsnit 464 tilskuere til 2. divisionskampene og 97 til erhvervsklubarrangementerne i Loungen.
• Der spilles 15 hjemmekampe pr. sæson + eventuelle pokalkampe.

PRISER

Medlemskab nr. 1
Medlemskab nr. 2
Medlemskab nr. 3

12.000 kr. pr. år
8.000 kr. pr. år
6.000 kr. pr. år

- priserne er ekskl. moms

tildegrafisk.dk

FAKTA
MEDLEMSSKABET TILBYDER

Som medlem får du adgang til VIP
arrangement i Loungen og siddeplads på tribunen forud for alle
hjemmekampe.

REKLAME

ET TYPISK PROGRAM:
11.45

Velkomst.

11.50

Spisning + øl, vand eller vin

	Cheftrænerens oplæg til
kampen. Foredrag af erhvervs-, sports-, underholdningstilsnit.
13.00

Kampstart.

13.45

Kaffe, the og kager.

14.00

Anden halvleg starter.

14.45

Loungen er åben lidt endnu.

Alle medlemmers firmanavne/
logoer har tydelige placeringer ved
stadionindgangen, på infoskærme
i erhvervslokalerne, på klubbens
hjemmeside samt i kampavisen, der
udkommer forud for alle hjemmekampe og uddeles sammen med
Thisted Dagblad. Derudover findes
kampavisen på hjemmesiden som
pdf.

FODBOLDTUR

Der arrangeres hvert år en fodboldtur i TFC Erhvervs regi. I lige år er
det i ”nærområdet” (typisk landskamp i København) og i ulige år et
sted i Europa (London, Rom, Barcelona osv.). Til disse ture yder TFC
Erhverv et pænt tilskud.

STØTTE OG DRAG NYTTE
TFC Erhvervs formål er at støtte elitefodbolden i Thisted FC.
TFC Erhverv har ca. 200 medlemsskaber pr. 1. januar 2014.

