Join
the 		
Club
Bliv en del af CPH POLO Social Club

Netværk og Kongesport på Strandvejen
Efter en stribe gode år med flere succesfulde polo events og
netværksarrangementer på Lyngebækgård lancerer vi nu
CPH POLO Social Club. Og du er inviteret.
Man behøver ikke at være polospiller for at blive en del af
miljøet. CPH POLO Social Club er et lille, eksklusivt men
uformelt netværk, som mødes i en forfriskende anderledes
kulisse, med kongesporten som actionfyldt stemningsskaber.

BDO POLO OPEN
Et af højdepunkterne i 2018 bliver BDO POLO OPEN, som
løber af stablen 24-26 august på den imponerende bane ved
Strandvejen. Der bliver topunderholdning med polo, smukke biler, gode vine og mad i særklasse. Som en del af CPH
POLO Social Club kan du få fingrene i 10 VIP-billetter til
dig og dine firmagæster. En super måde at forkæle og hygge
med håndplukkede fra dit netværk. VIP billetterne er kun
tilgængelige for medlemmer og sponsorer.
TILMELD DIG CPH POLO SOCIAL CLUB
Kr. 25.000 ekskl. moms inkl. 10 VIP billetter til BDO
POLO OPEN. Kontakt eventchef Kristian Lodberg
på 40 94 71 51 eller kl@cphpolo.com.

(+45) 25115242

info@cphpolo.com

cphpolo.com

PRØV POLO SOM TEAMBUILDING
Som medlem er du med til at sikre, at Danmark kan være
med fremme som polonation. Udover billetterne følger
invitationer til en række andre netværksarrangementer på Lyngebækgård. Derudover kan du tage kunder og
medarbejdere med til polo teambuilding, hvor I kan lege
polospillere for en dag på ægte fuldblodspoloheste! Og som
medlem får du selvfølgelig top vilkår og priser når du vil
bruge klubbens faciliteter i forbindelse med et af dine egne
arrangementer.
Medlemskab af CPH Polo Social Club i 2018 koster kr.
25.000 ekskl. moms og er selvfølgelig fuldt fradragsberettiget.
Kontakt eventchef Kristian Lodberg for mere info. Han
uddyber gerne kriterier og muligheder over en kop kaffe.
Jeg håber vi ses til kongesport på Strandvejen!
Med venlig hilsen

Christian Green

facebook.com/polocph

cphpolo

