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På vores populære gruppeture til Premier League, faciliterer vi en
unik rejse hvor ligesindede fodboldfans, kan dele minder og styrke
relationer. Vi er selv til stede og sørger for alt fra restaurant- og
museumsbesøg, guidede ture og den rette optakt til kampen. Du skal
ikke tænke på andet end at nyde turen, vi tager os af det praktiske
hele turen.

GRUPPETUREN

+45 41 95 10 04 - kontakt@footballday.dk - www.footballday.dk

Virksomhedsturen er en unik mulighed for at kombinere forretning
med fornøjelse. Med en fodboldkamp, kan man opleve den spænding
og energi, som kun live sport kan give, samtidig med at man kan
forstærke samarbejdet og relationerne med kolleger og kunder.
Derudover vil der også være mulighed for at besøge lokale
virksomheder, hvilket kan give ny inspiration og indsigt i den lokale
erhvervskultur. Alt i alt, er det en utroligt lærerig og underholdende
oplevelse for alle deltagere.

VIRKSOMHEDSTUREN

Footballday.dk tilbyder unikke events for både virksomheder,
netværk og foreninger. Ved at besøge en fodboldkamp eller samles i
fodboldens tegn, kan man opleve den spænding og energi, som kun
live sport kan give, samtidig med at man kan forstærke relationerne
med medlemmer, kolleger, kunder og partnere. Vi hjælper med alle
typer events.

EVENTS

Drømmer du om en den store fodboldrejse, hvor du rejser rundt i
fodboldeuropa og skal have hjælp til planlægningen. Skal du
planlægge et event, men ved ikke endnu hvordan indholdet skal
være? Tag kontakt til os, vi hjælper dig i mål med planlægningen og
sørger for, at får den tur eller det event du drømmer om til budgettet.

VI SKRÆDDERSYER TIL DIT BEHOV


