Auktionsnummer:
Firma:

1

PARTNER Advokater

Auktionsnummer:
Firma:

2

Nils Wium

Hjemmeside: partneradvokater.dk

Hjemmeside: nils-wium.dk

Vare: Champagnesmagning for 10 personer

Vare: Tømrer eller murersvend + lærling for en dag

Værdi:

Værdi:

kr. 6.000,-

Minimumsbud: kr. 3.000,-

kr. 5.500,-

Minimumsbud: kr. 3.000,-

En svend og en lærling for en dag

Eksklusiv champagnesmagning for 10 personer.
Nu har du en enestående chance for at smage dig
igennem de forskellige typer af champagne i selskab
med venner, kollegaer eller forretningsforbindelser.
Smagningen foregår hos Vinspecialisten i Køge centrum,
så der er rig mulighed for at forsætte aftenen videre i Køge.
Læs om Partner ADVOKATER på partneradvokater.dk

Auktionsnummer:

3

Nils Wium Tømrermester- og Entreprenørfirma.
Sikker sans for kvalitet og en meget bred vifte af kunder,
der kommer igen og igen. Nils Wium hjælper både private
kunder og virksomheder med at få løst opgaverne.
Læs meget mere på Nils Wium på nils-wium.dk

Auktionsnummer:

4

Skrift & Skilte

Firma: Café Hammershus / Hammershus Bageri

Firma:

Hjemmeside: hammershusbageri.dk

Hjemmeside: skriftskilte.dk

Vare: Gavekort på kr. 5.000,-

Vare: Autoreklame fra Skrift & Skilte

Værdi:

Værdi:

kr. 5.000,-

kr. 5.000,-

Minimumsbud: kr. 2.500,-

Minimumsbud: kr. 2.500,-

Gavekort på kr. 5.000,- til Café Hammershus i Køge
eller Hammershus Bageri i Herfølge.
Café Hammershus kan servere en vidunderlig kop kaffe
og et lækkert stykke konditorkage. Hammershus Bageri
byder på friske sandwich, nybagte kager og brød.
Læs meget mere på hammershusbageri.dk

Synlighed og autoreklame fra Skrift & Skilte.
Op til 3 farver, eller print, navn/logo på begge sider,
navn/logo på front og bagklap og mobilnr./web på døre.
Du leverer logo, tekst og nyvasket bil, så monteres
bilreklamen hos Skrift & Skilte i Karlslunde.
Skrift & Skilte prioriterer godt håndværk og kvalitet,
og tilbyder en bred palette af løsninger inden for
skiltning, reklame, bannerer og autoreklamer mm.
Læs meget mere om Skrift & Skilte på skriftskilte.dk

Auktionsnummer:
Firma:

5

Malerfirmaet Rytgaard

Auktionsnummer:

6

Gunner Due Biler

Firma:

Hjemmeside: rytgaard.dk

Hjemmeside: gunnerdue.dk

Vare: Maling fra Dyrup via Malerfirmaet Rytgaard

Vare: 2 x total bilpleje udvendig og indvendig

Værdi:

Værdi:

kr. 7.500,-

Minimumsbud: kr. 4.000,-

kr. 10.000,-

Minimumsbud: kr. 5.000,-

-vi plejer både kunder og biler

Kvalitetsmaling fra Dyrup via Malerfirmaet Rytgaard.
Gavekortet på kr. 7.500,- gælder til kvalitetsmaling fra
Dyrup (både ude og inde) via Malerfirmaet Rytgaard.
Jens Rytgaard har i snart 4 årtier været en fast del af
byggebranchen, både som Malermester og entrepriseleder.
Malerfirmaet Rytgaard, Søndervangen 9, 4600 Køge.
Læs mere om Malerfirmaet Rytgaard på rytgaard.dk

Auktionsnummer:
Firma:

7

Enggaard Landskabspleje

TOTAL UDVENDIG
• Fjernelse af insekter,
tjære- og asfaltpletter
• Dybdegående fælgrens
og vask af falser
• Grundig bilvask
• Lakken maskinpolres
• Lakforsegles
• Venylpleje
• Ruderensning

TOTAL INDVENDIG
• Støvsugning
• Gennemblæsning af alle sprækker
og lignende
• Rensning/vask af alle sæder,
tæpper, måtter, bagegerum og
anden beklædning
• Rens, vask og beskyttelse af
instrumentbord
• Ruderensning
• Imprægnering af tekstiler

Bilpleje for 2 x biler hos Gunner Due Biler.
Total bilpleje af 2 x biler udvendig og indvendig der
gør at din bil ser ud som ny efter denne behandling.
Læs om Gunner Due Biler på gunnerdue.dk

Auktionsnummer:
Firma:

8

Herrmann & Fischer

Hjemmeside: enggaardlandskabspleje.dk

Hjemmeside: hogf.dk

Vare: 2 mand for en dag til grønt vedligehold

Vare: Grafisk kommunikation, design og tryk

Værdi:

Værdi:

kr. 6.500,-

kr. 5.000,-

Minimumsbud: kr. 3.500,-

Minimumsbud: kr. 2.500,-

2 mand for en dag fra Engggaard Landskabspleje.
Enggaard Landskabspleje kan klare alle opgaver inden
for grønt vedligehold. Enggaard Landskabspleje
anlægger haver og alt fra græs til belægninger, støttemur og faskiner. Topkvalitet på græsslåning, hækkeklip,
beskæring, buskrydning og alt andet, der vedrører
grønne områder. Enggaard Landskabspleje er også
eksperter inden for rensning af tagrender og træfældning.
Læs meget mere på enggaardlandskabspleje.dk

Gavekort på kr. 5.000,- til Herrmann & Fischer.
Hos Herrmann & Fischer får du en pakkeløsning,
hvor alle grafiske opgaver løses i huset i Rødovre.
Det gør at Herrmann & Fischer kan levere alt inden
for design, grafik, foto, web, tryksager, digitalprint,
messemateriale, full-service lager- og logistikløsninger.
Læs meget mere om Herrmann & Fischer på hogf.dk

Auktionsnummer:
Firma:

9

Mayday Vinduespolering

Auktionsnummer:
Firma:

10

Mussmann Glas

Hjemmeside: maydayvinduespolering.dk

Hjemmeside: mussmann.dk

Vare: Vinduespolering i 10 timer (kun til erhverv)

Vare: Glas- eller snedkerarbejde for en dag

Værdi:

Værdi:

kr. 5.000,-

kr. 5.500,-

Minimumsbud: kr. 2.500,-

Minimumsbud: kr. 3.000,-

10 timers kvalitets vinduespolering for erhverv
fra Maydays Vinduespolering.
MayDays Vinduespolering i Køge udfører vinduespolering
for erhverv med aquacleananlæg og alt inden for
fliserens og algebehandling af tag og facader.
Læs mere om Mayday på maydayvinduespolering.dk

Glarmester eller snedkerarbejde efter eget valg
fra Mussmann Glas for en dag.
Mussmann Glas beskæftiger sig primært indenfor glas
og aluminiums branchen, med speciale i glasløsninger
i individuelt design, men beskæftigere også tømrer og
snedkere. Læs meget mere på mussmann.dk

Auktionsnummer:
Firma:

11

Wennichs VVS & Kloak

Auktionsnummer:
Firma:

12

Eurostar

Hjemmeside: wennich.dk

Hjemmeside: eurostar.as

Vare: Spansk feriehus i en uge i juli 2020

Vare: Opstribning eller 2 stk. firmalogoer i farve

Værdi:

Værdi:

kr. 14.000,-

Minimumsbud: kr. 7.000,-

kr. 15.000,-

Minimumsbud: kr. 7.500,-

Gælder til og med 2020

Feriehus i Spanien med pool og 8 sovepladser.
Dejligt feriehus i det skønne Competa der ligger ca. 1 time
Malaga. Huset har egen pool, stort køkken og stue,
2 badeværelser, 8 sovepladser og terrasse med en
fatatisk udsigt. 1 uge i juli i 2020 efter eget valg.
Læs mere om Wennichs VVS & Kloak på wennich.dk

Opstribning eller 2 stk. firmalogoer fra Eurostar.
Opstripning af op til 50 parkeringsbåse inkl. 2 stk.
handicapsymboler og 1 stk. EL-bil symbol, udført med
hvid termoplast eller maling på asfalt eller 2 stk.
firmaloger i farve på asfalt i feks. 2 x 2 meter (4 kvm2).
Læs meget mere om Eurostar på eurostar.as

Auktionsnummer:
Firma:

13

HB Køge

Auktionsnummer:
Firma:

14

SJEB

Hjemmeside: HBKoge.dk

Hjemmeside: sjeb.dk

Vare: Firmalogo på HB Køges U13-holds trøjer

Vare: Gavekort til SJEB

Værdi:

Værdi:

kr. 10.000,-

Minimumsbud: kr. 5.000,-

DIT LOGO

Bliv eksponeret via U13-holdets hjemmebanetrøjer.
Få firmalogo på HB Køges U13-holds hjemmebanetrøjer
i sæson 2020/2021 (25 stk. logotryk betales af køber).
Inkl. holdbillede der kommer på HB Køges sociale medier
Læs mere om HB Køge på HBKoge.dk

Auktionsnummer:
Firma:

15

JC Nordic / Sense Danmark ApS

kr. 5.000,-

Minimumsbud: kr. 2.500,-

Gavekort på kr. 5.000,- til SJEB eller Sportigan.
Gavekortet kan bruges i alle vores afdelinger, herunder
også Sportigan Rønnede og Webshoppen Onlysports.dk
Erhvervsbeklædning til alle brancher og med kunden
i centrum. SJEB tilbyder arbejdstøj, profiltøj, sikkerhedsfodtøj, sportstøj, merchandise og gaveartikler m.m.
SJEB er en dynamisk virksomhed med hovedsæde i
Rønnede - og afdelinger i både Køge og Vordingborg
samt et helt nyt showroom i København her i foråret.
I 2018 udvidede SJEB forretningen med sportsforretningen
Sportigan Rønnede. Læs mere om SJEB på sjeb.dk

Auktionsnummer:
Firma:

16

RengøringsGruppen Danmark

Hjemmeside: jcnordic.dk

Hjemmeside: reng.dk

Vare: Gavekort til kreativt univers

Vare: Gavekort til Katrin produkter

Værdi:

Værdi:

kr. 5.000,-

kr. 5.000,-

Minimumsbud: kr. 2.500,-

Minimumsbud: kr. 2.500,-

Gavekort til kreativt univers til både børn og voksne.
Canvas lærreder i mange størrelser, staffeli, akvarel,
sketch, drawing blokke i A5, A4 og A3, penne, pensler,
akvarel, akryl farver. Børne aktivitet med farveblyanter,
fibertusser, glittertusser, dufttusser, metalictusser,
glitterlim, fedtfarver, malebøger, tegneblokke m.m.
Gavekortet gælder til JC Nordic / Sense Danmark i Køge.

Gavekort fra RengøringsGruppen på kr. 5.000,-.
Gavekort til køb af toiletpapir, køkkenrulle og håndklædeark i den velkendte høje Katrin kvalitet. Som de
fleste andre Katrin produkter er de alle svanemærket.
RengøringsGruppen Danmark er et professionelt
rengøringsfirma, der har kunder inden for forskellige
brancher i hele Danmark. Læs mere på rengr.dk

Auktionsnummer:
Firma:

17

Auktionsnummer:

Herfølge Kleinsmedie

x
18

Firma: Køge
Xxxxxxxxxx
Bugt/Møn/Borup Ryg- & Knæcenter

Hjemmeside: hekl.dk

Hjemmeside: køgebugtrygogknæ.dk
xxxxxxxxxxxxx

Vare: Bålsted i smedejern

Vare: Gavekort
Xxxxxxx

Værdi:

Værdi:

kr. 6.000,-

kr. 5.000,x.xxx,-

Minimumsbud: kr. 3.000,-

Minimumsbud: kr. 2.500,x.xxx,-

Her er bålstedet der holder fra Herfølge Kleinsmedie
Bålstedet er lavet i kraftig smedejern, med tilhørende
rist. Kvalitet og flot design fra Herfølge Kleinsmedie.
Læs mere om Herfølge Kleinsmedie på hekl.dk

Gavekort til Køge Bugt/Møn/Borup Ryg- & Knæcenter.
1 specialiseret smerteudredningsforløb/træningsforløb
på 8 uger. Forløbet består af en 1. konsultation af
smertespecialist, osteopat D.O. stud og fysioteraput
Mark
Ebbesen, der
kommer
man igennem
Xxxxxxxxxxx
xxxxxx
xxxxx
x xxx. en grundig
udredning
af sine xxxxxx
smerter,xxxxxx
tidligerexxxxx
skader/smerter,
Xxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxx
kost,
medicin,
operationer,
kosttilskud,
træningxxxxxx
mm.
xxxxxx
xxxxxxx
xxxxxx xxxxx
xxxx xxxxxx
Derefter
kommer
man
så i 8 ugers
individuel
hold
xxxxx xxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxeller
xxxxx
behandling/træning.
Detxxxxxxxxx
kan bruges xxxxxx
både til xxxxxxx
slidgigt,
xxxx x x xxxxxx xxxxx
rygsmerter,
hovedpine,
ogxxxxx
skuldersmerter
mv.
xxxxxx xx xxx
xxxx x xnakkexxxxxx
xxxxxxxxx.
Læs
meget
mere
på køgebugtrygogknæ.dk
Xxxxx
xxxxxx
x xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx.xx

Kvaliteten er i top

Auktionsnummer:
Firma:

19

Auktionsnummer:

Teigen Anlæg & Kloak

Firma:

20

HB Køge

Hjemmeside: teigenaps.dk

Hjemmeside: HBKoge.dk

Vare: En svend og en lærling for en dag

Vare: Firmalogo på HB Køges U15-holds trøjer

Værdi:

Værdi:

kr. 5.500,-

Minimumsbud: kr. 3.000,-

kr. 10.000,-

Minimumsbud: kr. 5.000,-

DIT LOGO
Teigen Anlæg & Kloak

En svend og lærling fra Teigen Anlæg & Kloak
• Vedligeholdelse og nyanlæg af have og park
• Lægning af fliser og sten
• Naturstensbelægning
• Fældning af træer og buske
• Beton og kloakopgaver
• Snerydning
Kontakt Teigen Anlæg & Kloak hvis du har brug for hjælp.

Bliv eksponeret via U15-holdets hjemmebanetrøjer.
Få firmalogo på HB Køges U15-holds hjemmebanetrøjer
i sæson 2020/2021 (25 stk. logotryk betales af køber).
Inkl. holdbillede der kommer på HB Køges sociale medier
Læs mere om HB Køge på HBKoge.dk

Auktionsnummer:
Firma:

21

ŠKODA / Volkswagen Køge

Auktionsnummer:

22

Firma: TandproTetikeren og Tandlægehuset Køge

Hjemmeside: skoda-koege.dk / vw-koege.dk

Hjemmeside: tpt.dk og koegetand.dk

Vare: Komplet undervognsbehandling og klargøring

Vare: Gavekort

Værdi:

Værdi:

kr. 9.000,-

Minimumsbud: kr. 4.500,-

kr. 5.000,-

Minimumsbud: kr. 2.500,Gavekort på kr. 5.000,-

Komplet undervognsbehandling og klargøring.
Komplet 3 lags undervognsbehandling fra SUVO,
og komplet klargøring og lakforsegling. Inkl. lånebil i
udførselsperioden. Gælder for personbil i alle mærker.
Læs mere på skoda-koege.dk / vw-koege.dk

Auktionsnummer:
Firma:

23

HB Køge

Gavekort på kr. 5.000,- fra Tandprotetikeren
og Tandlægehuset Køge.
OBS! Ifølge overenskomsten med Sygesikringen er det
ikke tilladt at give rabat på overenskomstydelser.
Gavekortet kan bruges på frie ydelser som feks.
protesebehandling, kronebehandling eller tandblegning.
Læs mere på tpt.dk eller koegetand.dk

Auktionsnummer:
Firma:

x
24

Xxxxxxxxxx
ENERGY
(NRJ)

Hjemmeside: HBKoge.dk

Hjemmeside: nrj.dk
xxxxxxxxxxxxx

Vare: 2 timers padelkamp med Bay og Gravesen

Vare: Koncert
Xxxxxxx
med Kasper Svenstrup og Nadia Malm

Værdi:

Værdi:

kr. 5.000,-

Minimumsbud: kr. 2.500,-

kr. 15.000,x.xxx,-

Minimumsbud: kr. x.xxx,7.500,-

2 timers padel med Bay og Gravesen

Padelkamp mod Anders Bay og Thomas Gravesen.
Få en unik og sjov oplevelse med en 2 timers padel
i København med Anders Bay der arbejder i HB Køge
som Head of projects og den tidligere landsholdslegende og Real Madrid spiller Thomas Gravesen.
Datoen for padelkampen aftales efterfølgende.

Xxxxxxxxxxx
xxxxx
xxx.
Intimkoncert
tilxxxxxx
firmafest
ellerxprivatfest.
Xxxxxx
xxxxxxx
xxxxxx xxxxxx
xxxxx
xxxxx
30
minutters
intimkoncert
– a capella
medxxxxx
Kasper
xxxxxx xxxxxxx
xxxxxx
xxxx xxxxxx
xxxxxx
Svenstrup
og Nadia
Malm xxxxx
som synger
flere af deres
xxxxx xxxxx
xxxxxx
xxxxxxx
xxxxx
kendte
numre.xxxxx
ENERGY
(NRJ) sender
24xxxxxx
timer i døgnet
xxxxHIT
x xMUSIC
xxxxxx
xxxxx
xxxxxxxxxmorgen,
xxxxxx formiddag
xxxxxxx
med
ONLY,
konkurrencer,
xxxxxx
xx xxx xxxx x Du
x xxxxxx
xxxxx
xxxxxxxxx.
og
eftermiddagsshow.
kan høre
ENERGY
(NRJ) på
Xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx.xx
FM
107,9,
DAB,xTunein,
APP og
naturligvis på njr.dk

