






CHGP anvender hvert år 
flere forskellige outdoor 
reklameplatforme til at pro-
movere det årlige tilbageven-
dende event. I ugerne op til 
løbsweekenden udruller vi 
en massiv markedsføring-
skampagne i hele landet 
med hovedfokus på Sjælland. 
Heriblandt 600 stk. busbag-
sider og stoppesteder, store 
bannerreklamer på Rådhus-
pladsen, Kgs. Nytorv, Trian-
glen, Nørreport, Vesterport 

og Tower Lyngbyvej. Desud-
en er vi på samtlige bil-re-
laterede websites og trykte 
medier.

Det er også værd at nævne, 
at foruden trykte og online 
medier optræder CHGP også 
kraftigt på TV. Specielt i da-
gene op til CHGP-weekenden 
med indslag både på regional 
TV og i Go’ Morgen Danmark 
på TV2, hvor det efterhånden 
er blevet tradition, at vores 

protektor, H.K.H. Prins Joa-
chim, er gæst for at promov-
ere weekendens event.

Alt dette og meget mere er 
med til at skabe endnu mere 
eksponering ikke kun for os, 
men også for jer som virk-
somhed.

Brugen af online medier har 
for alvor også taget fart, med 
mere end 2 mio. eksponer-
inger på Facebook.















Copenhagen Historic Grand 
Prix støtter hvert år Rigshos-
pitalets BørneUngeProgram 

igennem Race for Riget, hvor pub-
likum kan købe en tur med én af 
de kendte racerkørere på Bellahøj 
Park.

Vores Race for Riget-ambassadør, Jan 
Magnussen, står under CHGP i spid-
sen for en stjernerække af danske 
racerprofiler.

Yderligere har pitten igennem årene 
været gæstet af bl.a. den 4-dobbelte 
Le Mans-vinder Jan Magnussen 
i følgeskab af den 9-dobbelte Le 
Mans-vinder Tom Kristensen, Dan-
marks første Le Mans-vinder John 
Nielsen, racerkører og F1- kommen-
tator Nicolas Kiesa, Le Mans-vinder 
Michael Christensen, tidligere Le 
Manskører Christoffer Nygaard, 
tidligere Haas Formel 1-kører Kevin 
Magnussen samt mange flere.

Siden 2010 har Race for Riget og 
CHGP doneret mere end 5 millioner 
kr. til Rigshospitalet. Alene i 2021 
blev der kørt hele 550.000 kr. ind, 
som ubeskåret blev doneret til det 

godtgørende formål.

Alle CHGP’s interessenter bliver i 
større eller mindre grad sammen-
koblet med det velgørende formål, 
da alle indirekte støtter BørneUnge-
Programmet, når man støtter CHGP. 
Race for Riget har sit særlige område, 
hvor de gæster, der har købt sig en 
plads til en forrygende køretur på 
banen, møder op og bliver gjort klar.

Sikkerhedsinstrukser og hjelme bliver 
udleveret, inden man kan tage plads 
i én af de potente racerbiler. Alle
vore kørere er super-professionelle 
racerkørere, der stiller op for at 
hjælpe med at indsamle midler til 
Rigshospitalets BørneUngeProgram.

Med en tur i ”Race for Riget” kan 
man både opleve Bellahøj Park og en 
racerkørers arbejdsplads på tætteste
hold fra passagersædet. Så hvis 
man drømmer om en tur i nogle af 
verdens lækreste, og ikke mindst 
hurtigste, biler, så er Race for Riget 
en oplagt mulighed.









UDSTILLER 
Udstillings- og arrangementsområderne varierer fra alt mellem 9 m2 og 
op til 500 m2 på enten asfalt eller græsareal. Inkluderet i prisen følger 
også et antal udstillerbilletter til personalet. 

0-1 0 m2 udstilling - inkl. 2 udstillerbilletter

11- 51 m2 udstilling - inkl. 4 udstillerbilletter

51 + m2 udstilling - inkl. 1 O udstillerbilletter

Placeringstillæg: 

Main Street 

OmråderE&F 

CATERING 

kr. 1000,- pr. m2

kr. 750,- pr. m2

kr. 650,- pr. m2

+25%

+5%

Vi har vores egen catering, der gerne hjælper med at sammensætte et 

passende tilbud. Ønsker du i stedet at benytte egen catering, så 

beregner vi en fast catering-afgift som følger: 

Cateringafgift: 

< 100 personer 

100-300 personer

> 300 personer

kr. 15.000,
kr. 25.000,

kr. 35.000,-

Drikkevarer såsom vand og øl skal købes igennem CHGP i henhold 
til den til enhver tid gældende prisliste. 

STRØM 
Strøm - 240V / 1 0A 
Strøm - 400V / 16A 
Strøm - 400V / 32A 

VAND 
1.000 L. vandtank inkl. levering og opsætning 

Opfyldning af 1.000 L. 

Afløbstank - spildevand 

Yderligere tømning pr. gang 

Cykelhegn pris pr. stk* 
*L240xH 110cmpåfod

TELT 
6x3 meter telt 

6x 6 meter telt 

6x9 meter telt 

Levering og opsætning af telt 

Andre telt størrelser tilbyde også, kontakt os da for tilbud. 

kr. 1.500,

kr. 2.500,
kr.4.000,-

kr.4.000,
kr. 500,

kr. 1.500,

kr. 1.000,

kr. 145,-

kr. 2.080,

kr.3.260,

kr.4.820,-

kr. 1.500,-



Skal kunderne eller medarbejderne virkelig
forkæles i år, er vores Grand Prix Club det 
mest eksklusive område til CHGP.

Foruden entré til CHGP får man, som Grand 
Prix Club-medlem, en stor morgenbuffet til 
at starte dagen på. Når den første kaffe er 
skyllet ned, og de første tidtagninger er kørt, 
kan man i middagspausen sætte sig til bords 

og nyde den store frokostbuffet. Løbene kan 
man følge tæt på banen, eller man kan tage 
plads på den eksklusive VIP-tribune, der er del 
af det aflukkede område kun for Grand Prix 
Club-medlemmer. 

Det er også muligt at følge løbene på egen 
storskærm, der er placeret på den modsatte 
side af Grand Prix Club. 

Eftermiddagen afsluttes med kage, og der er 
selvfølgelig vand, øl og vin ad libitum hele 
dagen igennem.










