
BUSINESS 1+3  ALLE FORDELE OG VILKÅR

FRI ENTRE for dig + op til 3 personer et helt år – inkl. 200 aftener   Med dit personlige 
BUSINESS 1+3 kort kan du benytte Louisiana på utallige måder. Du har fri entré og kan til 
hver en tid have op til 3 personer med. 

10% RABAT i Louisiana Cafe   Forkæl dig selv og dine gæster med frokost- eller 
aftenbuffet. Rabatten gælder for samlet køb for max. 8 personer. 

CAFEMØDE  Et unikt privilegium KUN for BUSINESS 1+3. Tirsdag-fredag kan du booke 
bord kl. 11.00 i Louisiana Cafe og evt. slutte af med frokostbuffet kl. 12.00. Book bord på 
business@louisiana.dk

10% RABAT i Louisiana Butik   Brug dit BUSINESS 1+3 kort i Louisiana Butik, der er en af 
Danmarks førende designbutikker. Du får 10% rabat på alt, og vi hjælper dig gerne med 
inspiration og vejledning. Ved køb af firmagaver i større antal tilbydes naturligvis en 
favorabel pris. 

KLUBFORDELE   BUSINESS 1+3 giver adgang til LOUISIANA KLUBBENS medlemsaktivi-
teter og tilbud, f.eks. Preview, Private View, udstillingsåbning og klubtilbud i butik eller cafe.

KATALOG / MAGASIN / PROGRAM tilsendt 4 x årligt   Udstillingskataloget Louisiana Revy 
udgives 2 gange årligt og sendes til dig før den pågældende udstilling åbner. Kunst- og 
kulturmagasinet Louisiana Magasin sendes ligeledes 2 gange årligt. Med udsendelserne 
følger Louisiana Program, så du hele tiden har overblik over museets udstillinger og 
aktiviteter. 

FLERE PERSONER   Er I flere, kan du købe yderligere 4 entrébilletter ved indgangen med 
20 kr. rabat. Har du brug for entrébilletter i større mængder, kan de købes på forhånd ved 
henvendelse til Louisiana Business. Alt efter antal ydes rabat på entreprisen.

VI HJÆLPER GERNE   Kontakt Louisiana Business på 4919 0719 eller mail 
business@louisiana.dk og få mere at vide, bestil klubkort og billetter, eller book Cafemøde.

NYHEDSBREV   Hold dig opdateret om de mange udstillinger, aktiviteter og de særlige 
klubtilbud via nyhedsbrevet. Tilmeld dig, når du køber dit BUSINESS 1+3 kort. 

FRI ENTRE et helt år for dig + 3 personer

200 AFTENER med kunst, kultur og musik
– oplagt ramme om fyraftenstræf

10% RABAT i cafe og butik

KATALOG/MAGASIN/PROGRAM 
tilsendt 4 x årligt

Kr. 845 (pris ex moms kr. 786)

10% RABAT 
I LOUISIANA 
CAFE
Med BUSINESS 1+3 
for dig og op til 7 
gæster

LOUISIANA BUSINESS
business@louisiana.dk
Tel 4919 0719  

LOUISIANA MUSEUM OF MODERN ART
Gammel Strandvej 13 
3050 Humlebæk

TILMELD DIG
LOUISIANAS 
NYHEDSBREV
Bliv klædt på til at få 
det optimale ud af 
LOUISIANA BUSINESS
Tilmeld dig på 
louisiana.dk



BUSINESS 1+3 KORTET ER PERSONLIGT   Kortet må kun benyttes af den person, det er 
udstedt til. Husk at skrive under på bagsiden. Vi forbeholder os ret til at inddrage kortet 
ved misbrug. 

KONTINGENT   BUSINESS 1+3 kortet er gyldigt fra betalingsdagen og et år frem + løbende 
måned. Delvist benyttede medlemskaber refunderes ikke. 

FORNYELSE med rabat   Forny kortet og få 10% rabat. I måneden før kortets udløb sender 
vi et indbetalingskort til fornyelse med rabat. Er du tilmeldt Betalingsservice, fratrækkes 
rabatten automatisk. 

SPØRGSMÅL   Har du spørgsmål til BUSINESS 1+3, hjælper vi dig gerne. Ring på 4919 0719, 
mail business@louisiana.dk eller spørg på museet. Her kan du også købe dit 
BUSINESS 1+3 kort og få det i hånden med det samme.

LOUISIANA BUSINESS
business@louisiana.dk
Tel 4919 0719  

LOUISIANA MUSEUM OF MODERN ART
Gammel Strandvej 13 
3050 Humlebæk

KLUBKORT 1+1
KLUBKORT 1
Glæd medarbejdere og 
forretningsforbindelser 
med en gave, der varer 
hele året og får mere 
værdi, jo mere den 
bruges.


