
Skal kunder eller kolleger have en unik og mindeværdig 
oplevelse? Så er polo et stærkt bud! Hos Copenhagen Polo Club 
kan I selv prøve at spille – også selvom I aldrig har redet før. 
Og/eller vi kan lave et polo show som anderledes og eksklusiv 
stemningsskaber til jeres arrangement.

Vores smukke base på et privat gods på Strandvejen mellem 
Rungsted og Nivå er den perfekte kulisse til en ægte Country 
Club oplevelse for alle typer firmevents.

POLO TEAMBUILDING
Takket være vores meget rolige og styrbare poloheste kan 
ALLE være med og få prøvet kræfter med den historiske og 
nærmest mytiske sport. Polo teambuilding kræver ingen 
erfaring med heste eller ridning. Specialtrænede heste 
og et erfarent team sikrer en sjov, sikker og mindeværdig 
udfordring for alle. 

Kan afvikles på alle tider af året, for små grupper af 4-6 og 
op til 30+ deltagere. Inde eller ude, afhængig vejrforhold. 
Jeres arrangement kan også udvides med alt fra polo show,  
catering, cocktails og fest til coaching, lederudvikling og 
profilanalyse. Igennem årene har vi haft hundredevis af glade 
gæster fra Boston Consulting Group, Novo Nordisk, Saxo 
Bank, TDC og mange flere.  

(+45) 25115242         info@cphpolo.com         cphpolo.com            facebook.com/polocph            cphpolo

EKSEMPLER PÅ TEAMBUILDING-PAKKER

Vi sammensætter gerne et arrangement ud fra formål, 
gruppestørrelse, tidsramme mv. Her er at par eksem-
pler på pakker og priser.

Kongepolo: Vores populære og stilfulde arrangement 
foregår over et par hyggelige timer, hvor man lærer 
de basale polofærdigheder fra bunden, kommer til at 
mestre poloridningens ædle kunst og bygger op til en 
finalekamp på ægte, fuldblods-polohest. Vinderholdet 
fejres i klubhuset med et sprødt glas bobler som afslut-
ning. Pris fra kr. 1.250 per person ekskl. moms.

Prinsepolo: Denne underholdende smagsprøve på 
kongesporten var ca. en time og lærer jer de basale 
polofærdigheder fra bunden. I lærer at ride og spille på 
ægte, fuldblods-poloheste hvor I underholdes og tester 
jer selv i verdens ældste holdsport. Pris fra kr. 750 per 
person ekskl. moms.

Kontakt Christian Green på 25115242 / cg@cphpolo.
com for mere information og oplæg.

The    Sport         of     Kings

Teambuilding og firmaevents

“Et utroligt vellykket og 
mindeværdigt arrangement” 

K. Hafstrøm, Direktør

Bliv polospiller for en dag


