
Just nu kan du som är medlem i IFK Lidingö FK
få JBL ljudanläggning på köpet när du väljer en
C-HR Style eller Executive.
(Värde cirka 9 500 kr!)

 Välkommen in till närmsta anläggning!

IFK Lidingö FK:s Vänner April 2017

IFK Lidingös FK:s vänner är en sponsringklubb för företag som ger alla medlemmar
i IFK Lidingö FK nya spännande erbjudanden. Bli gärna stödmedlem för 450 kronor
om du inte redan är med! Gå in på www.ifklidingofk.se och registrera dig!

_________________________________________________________________

Toyota C-HR med JBL på köpet!

TÄBY | RISSNE | VÄLLINGBY |ARLANDA STAD | ÖSTERMALM (VERKSTAD)
Tel: 08-585 620 00 | www.europeiskamotor.se

_________________________________________________________________

Boka företagets sommarfest hos oss på Skogshem & Wijk,  vi har alla ingredienser
för en lyckad fest! 

Välj mellan att bara köra festen hos oss eller passa på att ha företagskonferensen 
i samband med festen. 

Avnjut Skogshem & Wijks välsmakande BBQ eller Sommarbuffé i vårt tält La Terazza
med magnifik utsikt över Hustegafjärden. 

• Sommarfest, dagsmöte och övernattning 2 195 kr 
I priset ingår konferenslokal, förmiddagskaffe, lunch, eftermiddagskaffe, grillkväll på
terrassen, logi & frukost (ordinarie pris 2 795 kr). 

• Sommarfest med dagkonferens 995 kr 
I priset ingår konferenslokal, förmiddagskaffe, lunch, eftermiddagskaffe, grillkväll på
terrassen (ordinarie pris 1 295 kr). 

• Sommarfest 595 kr 
I priset ingår grillkväll på terrassen (ordinarie pris 795 kr). 

Ingår alltid: DJ, vickning, busstransport, varmpool och en mängd olika sommarlekar
Kan inte kombineras med andra erbjudanden och gäller grupper minimum 30
personer. Priser angivna exklusive moms. 

http://www.ifklidingofk.se/Page/187282
http://www.ifklidingofk.se/Page/187281
http://www.europeiskamotor.se/
http://www.europeiskamotor.se
http://www.skogshem-wijk.com/


 Välkomna till Festen!

_________________________________________________________________

PÅSK UTAN ALKOHOL – BILLABONG BRUT

Gravid, träna nästa dag, köra hem från festen – anledningar till att inte dricka
alkohol. Då väljer du det alkoholfria mousserande vinet BILLABONG BRUT.
Gott bubbel i elegant förpackning. Perfekt för alla fotbollsföräldrarJ
Exklusivt i utvalda Systembolagsbutiker som den på Lidingö.
PRIS 58 KR

_________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Stöd IFK Lidingö FK och tjäna på det!
Som medlem i Club Intersport samlar du bonus till dig själv samtidigt som du stöttar
IFK Lidingö FK när du handlar hos Intersport på Lidingö.
Både du och klubben får bonus på allt du köper!

http://max.se/
https://www.intersport.se/om-intersport/club-intersport/skapa-kontobli-medlem/?name=ifk-lidingo-fotboll


COOP - Lidingö Centrum
Köp kassar på Coop och stöd IFK Lidingö FK Nu kan du
stödja klubben genom att köpa en IFK Lidingö FK-påse
istället för en vanlig påse på Coop i Lidingö Centrum. En
krona per påse går direkt till bygget av nya
konstgräsplaner på ön! Klubben växer hela tiden och vi
behöver fler planer för att kunna ta hand om alla som vill
spela fotboll!

Du missar väl inte
hemmapremiärerna 2017

Herrlaget 
Måndag 17/4 kl 17.00 mot Aspudden-Tellus 

Damlaget 
Lördag 29/4 kl 14.00 mot Triangelns IK

Välkommen till Lidingövallen

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Hör av dig till IFK Lidingö FK kansli@ifklidingofk.se om ditt företag vill vara med i 
IFK Lidingö FK:s vänner!

IFK Lidingö Fotbollklubb

Kyrkvägen 56     181 42     Lidingö
kansli@ifklidingofk.se     Vx 08-765 08 01     ifklidingofk.se

Webbversion Avregistrera dig här
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