
#STAYCONNECTED #STAYYOU#STAYPOWERED
WE'VE GOT THE POWER

GOCHARGE
S T A Y  C O N N E C T E D

ØKONOMISKE FORDELE 
for medlemmerne i Connect Sport

•

•

•

•

ConnectSport har indgået et samarbejde med 
virksomheden GoCharge A/S, som giver store 
fordele til medlemmerne. Eagle pris pr. måned   ....................kr. 1.850,-

ConnectSport medlemspris
pr. måned .........................................kr. 1.250,-

VED STANDARD AFTALE

GoCharge A/S leverer Ladestationer, 
sørger for levering, installation og implementering 
U/B for medlemmer af ConnectSport. 

Husk at du som medlem af ConnectSport har 
mulighed for at modtage en upfront betaling fra 
GoCharge hvis du ønsker hjælp med at varetage 
Jeres reklamesalg.

Få feks allerede nu, ved en standard aftale
kr. 15.000 upfront pr. Eagle Ladestation, for
første års reklame.

GoCharge tilbyder skræddersyede designs og fremragende muligheder for eksponering og branding på dine 
Ladestationer, hvilket giver dig mulighed for at tilbyde partnere et sted, hvor de kan promovere deres brand.

Vores vision er at alle folk, klienter, kunder, gæster i hvilket som helst miljø, på hvilket som helst sted 
24/7/365 ikke lader sig begrænse af deres mobil eller tablet har brug for strøm. 

Det Perfekte sted at lade batterierne op for dine gæster.

Ring og hør nærmere på 76 70 80 80.

*Alle priser er ex. moms



Otto Skak om 
GoCharge
Produkterne

THE TIME IS NOW!
”GoCharge er ganske enkelt 
noget af det bedste der er sket 
branchen på servicesiden i den 
tid jeg har været med – produk-
tet let at betjene. Det fungerer, 
og det er driftssikkert”.

Behovet eksisterer.
”Jeg synes at vores kolleger 
rundt om i landet har behov for 
de produkter som GoCharge 
leverer”
”Jeg kan kun anbefale GoCharge 
produkterne. Det er noget af det 
bedste der er sket branchen. 

Jeg kan kun anbefale det”

”Vores branche er afhængig af at 
levere en ekstra service – noget 
vores gæster ikke havde regnet 
med. Det er præcis det vi gør 
med GoCharge produkterne”

PRODUKTER ALLE VORES LØSNINGER ER TILPASSET JERES BEHOV

Making a statement
Otto Skak har været administrerende direktør for SlotssøBadet i Kolding siden 1996. Otto Skak er til 
daglig chef for over 100 medarbejdere og ansvarlig for badeland, kursusvirksomhed og svømmehal. 
Otto Skak er uden tvivl en af de mest respekterede og visionære personer i sit fag. Otto Skak har fulgt 
udviklingen i over 30 år – her er hans reaktion på GoCharge produkt og løsning.
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GOCHARGE
S T A Y  C O N N E C T E D

Husk at du som medlem af ConnectSport har mulighed for at modtage en upfront 
betaling fra GoChargehvis du ønsker hjælp med at varetage Jeres reklamesalg.

Ring og hør nærmere på 76 70 80 80.


