
Kom med SSR i Kinorama 
til forpremiere på 

HITCHCOCK
Oplev gys & spænding  med SSR

Har du spørgsmål til SSR, kan de stilles til Joan Lott Carlsen på email ssrf@alott.dk

Sønderborg 
Salgs- & Reklameforening
SOCIAL INTELLIGENS MED ET SMIL
Hvorfor blive medlem i Sønderborg Salgs- & Reklame- 

forening, der siden 1951 været aktiv med arrangementer,  

der ofte huskes flere år efter!

Fordi du her kan møde en bred medlemskreds af virksomheds-

ledere og ejere fra industri, handel, håndværk og liberale erhverv. 

Her bliver Networking en del af fællesskabet og mere end 70% af 

alle jobs bliver besat via netværk. 

Måske ved du det ikke, men du har faktisk allerede et netværk. Det 

består af din familie og de mennesker, du omgås i dagligdagen 

på job og i fritiden. I Sønderborg Salgs- & Reklameforening får du 

mulighed for at blive del af et nyt netværk, som kan gavne netop 

din forretning i fremtiden.

SSR varetager ingen specielle erhvervsinteresser og favner derfor 

over en bred medlemskreds af virksomhedsledere, så hvad venter 

du på? 

SSR står årligt bag ca. fire arrangementer og på den årlige general-

forsamling uddeles Årets Galoche pris til en virksomhed, der har 

gjort sig særligt bemærket – dette er altid et festligt tilløbsstykke...

HVAD ER PRISEN?

VIRKSOMHEDER UNDER 15 ANSATTE  

Medlemskontingentet kr. 725,00 årligt

VIRKSOMHEDER MED MINDST 15 ANSATTE  

Medlemskontingentet kr. 975,00 årligt

PRIVATPERSONER  

Medlemskontingentet kr. 325,00 årligt

Betaling via bankoverførelse til Broager Sparekasse, konto 9797 0000405248

bliv en del af  FÆLLESSKABET...

NETWORKING
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HISTORIEN BAG FILMEN DER CHOKEREDE VERDEN

SOUNDTRACK AVAILABLE ON

www.facebook.com/FOXDanmark

TILHØRER FOX. KUN TIL PROMOTION. SALG, KOPIERING ELLER ANDEN OVERFØRSEL AF DETTE MATERIALE ER STRENGT FORBUDT.

Så er det atter tid til en tur i Kinorama med Sønderborg Salgs & Reklameforening.  
Traditionen tro, indbyder vi til en spændende aften med  ”Psycho Menu” på Cafe Ib 
Rehne Cairo og efterfølgende Danmarkspræmiere på HITCHCOCK hos Kinorama.

Hvad:  
Forpremiere med SSR på HITCHCOCK

Hvornår:  
Onsdag den 20. februar kl. 18.00 til ca. 22.00

Hvor:   
Ib Rehne Cairo & Kinorama

Pris: 
prisen på 299.- kr. pr. person 
inkluderer ”Psycho Menu” på Ib Rehne Cairo inklusiv et glas øl, vand eller vin. 
Biograftur med popcorn og sodavand.



Tilmelding: 
hvis du ønsker at deltage, skal du gøre følgende: 
tilmeld det ønskede antal personer til arrangementet via www.ssrf.dk  
Du skal indbetale beløb svarende til det antal personer, du ønsker at tilmelde: 
Broager Sparekasse, 
reg. Nr. 9797 konto nr. 0000405248.

Tilmeldingsfrist: 
Senest torsdag den 14. februar 2013 på www.ssrf.dk  eller på mail; joan@alott.dk

Synopsis: 

Anthony Hopkins & Helen Mirren i En kærlighedshistorie om en af 
tidens mest indflydelsesrige filmskabere, Alfred Hitchcock og hans 
kone og partner Alma Reville. Filmen finder sted under optagelserne 
til Hitchcocks skelsættende film ’Psycho’. Spænding og drama


