
Du har nu muligheden for at komme ind og julehygge med os og

få en rigtig god oplevelse i Kaiser Sport. Vi vil hygge om dig med 

varm gløgg og kaffe.  Der vil være frugt, slik og pebernødder. 

Og selvfølgelig julegave til alle jer som kommer.

Program for dagene ser således ud:

Torsdag 1/12-2011

• Christian fra CEP Compression vil være i butikken fra kl.14-18 

og fortælle om hvad DU får ud af, at bruge deres produkter. Vi vil 

have et stor udvalg af CEP Compressions produkter. 

Læs mere om CEP på deres hjemmeside www.sportsupport.dk

• Der vil også være mulighed for at møde Carsten fra ANITA 

Active fra kl. 14-18 hvor DU kan komme forbi og få taget mål til 

den helt rigtige sports BH. 

Carsten vil præsentere deres nye BH ”momentum” som yder 

maksimal støtte og komfort.

Laves fra januar 2012 også med omkreds 65!

• Kim fra Salomon kommer og fortæller om deres nye rygsæk

ADVANCED SKIN S-LAB 12 SET, og vil stå til rådighed hvis der 

skulle være nogle spørgsmål. Du kan møde Kim fra kl. 17.00 i 

butikken.

Vi ses i Kaiser Sport

Frederikssundsvej 143 , 2700 Brønshøj

http://www.sportsupport.dk/


Du har nu muligheden for at komme ind og julehygge med os og

få en rigtig god oplevelse i Kaiser Sport. Vi vil hygge om dig med 

varm gløgg og kaffe.  Der vil være frugt, slik og pebernødder. 

Og selvfølgelig julegave til alle jer som kommer.

Program for dagene ser således ud:

Torsdag 8/12-2011

• Du har muligheden for at komme og teste pulsur fra POLAR. 

Jesper fra Polar vil står klar kl. 15-18 og svare på de spørgsmål 

du måtte have. Så går du og mangler svar på hvad dit ur kan 

eller drømmer du om et nyt – lad Jesper og Kaiser Sports 

eksperter rådgive dig.

• Ekstremløberen Jacob Juul Hastrup vil være her i butikken

Mellem kl. 16-18. Går du med drømmen om at prøve kræfter

med de lange løb eller  vil du blot høre lidt om ekstremløb, så kig 

forbi. Jacob har lige udgivet sin første bog, som vi naturligvis 

fører i butikken.

• Kl. 19:00 vil Jacob holde foredrag om hans nye bog 

EKSTREMLØBEREN. Der er kun få pladser, så kom forbi 

butikken  for tilmelding, før der er bliver udsolgt. Prisen er 50,-

som bliver ombyttet til et par Kaiser Sport sokker på dagen 

Vi ses i Kaiser Sport

Frederikssundsvej 143 , 2700 Brønshøj


