
Forklaring på prisstigningen i Gclub: 

Balancen mellem vores udgifter og vores indtægter hænger desværre ikke sammen.  

Siden vi overtog lokalerne for 2 år siden har vi invisteret rigtig meget i stedet, da det er vores 

vision at skabe et godt, pænt, rent og imødekommende sted for vores besøgende.  

Vi er rigtig glade for alt den ros der er kommet i forbindelse med vores forbedringer, som 

f.eks. sexbio, videokabiner, sauna, overdækning mellem de 2 bygninger mm. 

Vi har holdt entre prisen i ro i processen, men nu går den desværre ikke længere og vi må 

hermed varsle en stigning i entre prisen som vi håber i har forståelse for! 

Pr. 1/10 2017 vil prisen for entre til Gclub og Sexbio være 150 kr. 

Vi vil fortsat arbejde for et godt, venligt og imødekommende sted, hvor fokus er på vores 

gæsters gode oplevelse.  

Vi har naturligvis tænkt os at blive ved med at lave forbedringer for vores gæster. 

Den næste investering vi er startet på at få lavet er nyt filmsystem, så folk selv kan skifte 

pornofilm i mange kategorier på samtlige af vores skærme. 

 

Lige en nærmere beskrivelse af nødvendigheden for denne prisstigning: 

 

Siden vi overtog lokalerne for ca. 2 år siden har vi virkelig givet lokalerne et løft i form af 

større renoveringer som har kostet os over 500.000 kr.: 

* Sauna 

* Sexbio 

* Sexshop 

* Badeværelse 

* Videokabiner med gloryholes  

* Omklædningsskabe  

* Renovering af samtlige kabiner med nye senge 

* Overdækning mellem de 2 bygninger  

* Udendørs overdækket rygeområde med sofa  

* Nyt vaskerum så der altid er rene håndlæder 

* Renovering af gården 

* Ny hjemmeside ( gratis oprettelse af profil og chat www.gclub.dk ) 

 

Andre faste udgifter: 

* Løn til personale  

* Rengøringsfirma til at gøre rent hver eneste dag. 



* Online markedsføring på google så vi ligger på side 1. på de fleste relevante søgeord, 

hvilket også har givet os en masse nye besøgende samt besøg fra turister. 

 

Vi har lavet ovenstående prisstigning fordi den er nødvendig for at økonomien kan hænge 

sammen og vi fortsat kan drive Gclub, som nu er blevet en af de bedste klubber i hele 

Danmark.  

 

Venlig hilsen 

Gclub 

Paradisgade 11 

8000 Aarhus C 

www.gclub.dk 

 

 

 

 


