Kære medlemmer af Lejre Erhvervsforum

Januar 2016

Hvalsø Bio’s Erhvervsklub – et knaldgodt tilbud til dig og din virksomhed! Nu helt GRATIS!!
Bliv medlem af Hvalsø Bio’s Erhvervsklub. Medlemskabet indebærer en række fordele for din
virksomhed, dine medarbejdere og dine kunder.
Er du i forvejen én af vores mange annoncører, så er du automatisk medlem af Hvalsø Bio’s
Erhvervsklub.
Alle medlemmer får løbende information pr. mail og altid før hver snigpremiere, der tilbydes
Erhvervsklubben. Her får du et link, der giver adgang til den pågældende snigpremiere. Du går herefter
selv ind og køber det antal billetter, som du ønsker og printer dem ud.
Dine medlemsfordele:
 Muligheden for at kunne tilbyde dine medarbejdere eller kunder en speciel biografoplevelse i
form af en ”snigpremiere” (d.v.s. en film der vises før selve premieren).
 Muligheden for at kunne leje biografen til et særarrangement, hvor du alene eller sammen med
andre virksomheder inviterer jeres kunder eller medarbejdere til et arrangement, som du/I
bestemmer. Det kan være en produktpræsentation, orientering om nye tiltag, uddannelse eller
et socialt arrangement for dine kunder eller medarbejdere. Der skal vises en film. Vi hjælper
gerne med at finde en relevant film.
Hvis du vil vide mere om leje af biografen, så kan du kontakte formand Peter Langager,
peter@langager.net tlf. 4020 9907.
Hvad omfatter en ”Snigpremiere”:
 Ved ankomsten serveres der en buffet samt drikkevare. Der vil også være mulighed for at
”netværke” mellem gæsterne og virksomhederne.
 Herefter vises filmen.
Hvad koster det:
Medlemskabet er som sagt GRATIS!! Prisen på en snigpremiere ligger ikke helt fast. Det afhænger af
udlejer, og hvilken film der er tale om. Beløbet vil typisk ligge på ca. 200. – kr./pr. billet incl. buffet samt
drikkevare.
Hvordan bliver du medlem?
Du skal tilmelde dig på mail til: kasserer@hvalsoebio.dk med oplysning om navn, adresse, tlf., mail og
meget gerne SE-nummer senest d. 01. februar 2016. Herefter modtager du en invitation med et link til
den pågældende snigpremiere.
Jeg kan allerede nu afsløre, at det bliver ”Flaskepost fra P”, som vi viser mandag d.29. februar 2016.
Filmen er baseret på Jussi Adler- Olsens krimi af samme navn.
DERFOR!! Vent ikke for længe med din tilmelding.
Med venlig hilsen
Hvalsø Bio
Torkil Werner Jørgensen
Hvalsø Bios Erhvervsklub
Reklameansvarlig
Peter Langager
Formand

