
Bogen VILJE TIL SUCCES af Lars-Christian Brask kan købes og eventuel signeres på selv aftenen. 

SSR indbyder til erhvervsarrangement 
den 17. november 2011 kl. 18.30  

på Scandic i Sønderborg.

kom og hør fi nansmanden 

Lars-Christian Brask



Inviter dine kolleger/medarbejdere/venner med til en 
– InspIrerende – provokerende –Tankevækkende og LærerIg afTen.

den 17. november 2011 kl. 18.30 på Scandic i Sønderborg. SSR indbyder til erhvervsarrangement den 17. november 2011 kl. 18.30 på Scandic i

det er lykkedes os at få Lars-Christian Brask til at underholde medlemmerne i sønderborg salgs- og reklameforening. 

Lars-Christian Brask har gjort lynkarriere i verdens finanscentre og har stået i spidsen for de største spillere – robertson 
stevens, Merrill Lynch, Carnegie og efg Bank schweiz. Han førte også sin egen bank i London frem til succes og solgte 
den med stor gevinst.

når han slappede af, skete det med hans eget racerteam, som var et af de bedste og største i storbritannien – eller, som 
tourmanager for popbandet, aqua. 

Men Lars-Christian Brask’s hjerte banker også for de svageste. Han har delt sine egne penge ud i tv-programmet 
”den hemmelige millionær” og knokler også for at skaffe midler til kræftsyge børn.

kom og hør finansmanden og hans historie om, hvordan han har gjort sit liv til en succes!



Scandic er vært ved en dejlig 
buffet og et glas vin.

Menu:
• røget laksecreme på grov tortilla flan
• okse indelår med pesto og pinje kerner
• Middelhavssalat med små salt bagte kartofler, oliven         
 og soltørrede tomater
•  Indbagt hvid fisk med spinatcreme
•  kyllingefrikadeller med chili og chutney
•  Citronfromage i glas med flødeskum og chokoladedrys
•  2 italienske oste med rugkiks og tomat-rosmarin flutes
•  forskellige slags brød og smør.

Sønderborg. SSR indbyder til erhvervsarrangement den 17. november 2011 kl. 18.30 på Scandic i Sønderborg. SSR indbyder til erhvervsarrangem

for hele denne fantastiske aften skal der kun 
betales kr. 350,- pr. deltager.
Tilmelding på hjemmesiden www.reklamegal.dk 
inden den 4. november 2011.
Bemærk: Betaling via bankoverførelse til
Broager sparekasse, 9797 0000405248
for at tilmelding er gældende. 


