
Sæsonen
 12/13

Vær medlem af Danmarks sjoveste klub for børn mellem 0 og 12 år, der holder med Brøndby IF.  
Du får masser af aktiviteter, konkurrencer og meget mere for KUN kr. 199,- Du sparer derudover kr. 
76,- i forhold til sidste sæson. Medlemsskabet har en værdi af minimum kr. 980,-

Er dit hjerte blåt og gult, er Brøndby Kids lige noget for dig, som medlem får du fordele som:

•	 Billetter til Brøndbys hjemmekampe i Superligaen, dog ikke mod FC København.
 Du kan printe 5∙2 billetter til Brøndby Kids tribunen, som er med unummererede 
 siddepladser. (værdi minimum 900,-)

•	 2 Brøndby spillere deltager på kampdage i Brøndby Kids lounge til autografskrivning  
 og leg med kids medlemmer.

•	 Fotosession med dine helte, du kan tilmelde dig ventelisten for fotografering med 
 A-truppen lige før kick-off.

•	 10 % på spillersæt og træningssæt i Brøndby Shoppen*

•	 Særlige events, såsom juletræsfest, fastelavnsfest osv.

•	 Første ret til deltagelse til Brøndby dagen.

•	 Fødselsdagshilsen fra dinfavorit spiller og fødselsdagsgave. (værdi ca. kr. 80,-)

*Gælder kun i Brøndby Shoppen på Brøndby Stadion.
– læs mere på brondby.com/kids eller skriv til kids@brondby.com

Besøg brondby.com/kids

199 kr.199 kr.199 kr.
KUNKUN

Meld dig ind i 
Brøndby Kids



Besøg brondby.com/kids

Disse invitationskoder kan via brondby.com/fællesskabet hver give 50 % rabat på en billet 
til Brøndby IF’s hjemmekampe i sæsonen 2012/2013. På Fællesskabets hjemmeside kan du 
logge ind eller oprette en profil og derefter taste invitationskoden, så får du 50 % rabat på 
adgangsbilletten til Brøndby Stadion. Oprettelse af en profil er gratis. 
NB: Denne kupon giver ikke adgang, men SKAL ombyttes via Fællesskabet senest dagen 
før arrangementet. Sådan gør du:
 
 1:  Gå ind på Brøndby.com/fællesskabet og meld dig ind i Fællesskabet, hvis du ikke  
 allerede er medlem. Medlemskabet er gratis. 
 2:  Log ind og gå ind under punktet ”Billetter”
 3:  Brug invitationskoden fra dette værdibevis til at sikre dig 50 % rabat på din billet  
 til Brøndby Stadion. 

Er I flere der ønsker at sidde sammen, kan I enten bruge koder fra flere invitationer på 
samme bestilling eller tilkøbe billetter på Fællesskabets hjemmeside. 

Skal dit barn løbe med spillerne ind på 
banen inden en kamp? Alle voksne som 

er medlem af Fællesskabet KERNEN, kan 
melde sig til vores super voksen/barn ar-
rangementer, som blandt andet betyder at 
ens barn kan løbe på banen med Brøndbys 

spillere, og at den voksne får en plads i 
Brøndbys spillerboks under opvarmningen. 
Lyder dette interessant kan du læse mere, 
samt tilmelde dig fællesskabet KERNEN på 

brondby.com/fællesskabet

SuperVoksen/barn arrangement

Invitationskode Invitationskode


