
MEDLEMSKAB 2019

Som medlem af Erhvervsklubben er virksomheden med til at yde økono-
misk støtte til kulturarbejdet og støtte nordatlantiske studerende.  Samtidigt 
er der en række attraktive tilbud til medlemmerne: 

Et års medlemskab inkluderer: 
• 1 networking-arrangement for erhvervsklubbens medlemmer om

året med frokost/middag på Restaurant  Nordatlanten - én person plus
partner med mulighed for evt. tilkøb.

• Op til 4 billetter pr. år til medarbejdere, kunder mm. til Nordatlantisk
Hus  arrangementer 

• Invitation til vores åbninger og receptioner og netværksmuligheder. 
• Legatuddelingsarrangement og netværk mellem erhvervsklubben

og nordatlantiske studerende (2 legater á 5.000 kr.) 
• Gratis lån af vores fl otte konferencelokale én gang om året i erhvervs-

formål med 15% rabat på mad fra Restaurant Nordatlanten.
• Gratis lån af vores mødelokale til 8 personer to gange om året.
• Profi lering af din virksomhed på vores hjemmeside og på vores in-

foskærm på husets stueetage, samt på promovering af arrangementer
sponsorerede af  Erhvervsklubben. 

• Mulighed for at skabe de helt rigtige relationer til nordatlantiske
virksomheder. 

• Kontakt til det off icielle Odense.
• Nordatlantisk Hus nyhedsbrev.

Pris for medlemskab i 2018: 12.500 kr. ex. moms.

NORATLANTISK ERHVERVSKLUB

I et gensidigt nordatlantisk samarbejde 
gør vi en aktiv indsats for at udvikle samar-
bejde og relationer mellem virksomheder 
indenfor erhvervsliv, uddannelse, kunst og 
kultur. 

Nordatlantisk Erhvervsklub er et erhvervs-
forum etableret i Nordatlantisk Hus for in-
teresserede erhvervspartnere i Danmark, 
Grønland, Island og Færøerne. 

Nordatlantisk Erhvervsklub vil gennem 
gode arrangementer for medlemskredsen  
og inviterede gæster øge interessen for 
og kendskabet til Nordatlanten og skabe 
grundlaget for et stærkt netværk.

Formålet med Nordatlantisk Hus er at eks-
ponere nordatlantiske kunst og kultur fra 
Grønland, Island og Færøerne. 
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