
BRANCHEUDSTILLINGEN

IDRÆT, KULTUR 
OG FRITID 2020

oren

Nye rammer i 2020 gør, 
at vi slår dørene op til 
vores største messe 
nogensinde..!

DANMARKS STØRSTE 
FAGMESSE for ledende 
medarbejdere og ansatte 
indenfor idræts-, kultur- og 
fritidsområdet..!

Vi ses tirsdag den 
1. september 2020

Bemærk den nye dato!



Er du leverandør af 
produkter og teknologi 
til idrætsfaciliteter  og 
kulturcentre?
Så kom helt tæt på branchens ledende medarbejdere 
og deres dygtige ansatte, og bliv udstiller på 
brancheudstillingen Idræt, kultur og fritid 2020

På HI’s brancheudstilling Idræt, kultur og 
fritid møder du Danmarks  bedste ledende 
medarbejdere og ansatte med 
beslutnings- og indkøbsansvar i blandt 
andet kulturforvaltninger, haller, 
foreninger, svømmehaller, idrætsanlæg 
og private virksomheder. 

Udstillingens gæster samles i Vingsted 
Hotel & Konferencecenter for at skabe 
kontakter, udveksle erfaringer og få nye 
ideer. Og vigtigst – landets halinspektører, 
ledende medarbejdere og ansatte i kultur- 
og idrætsanlæg kommer på Idræt, kultur 
og fritid

for at få overblik over branchens nyeste 
ideer og produkter. Og det er jo en 
branche i konstant udvikling.

Over 100 udstillere
HI’s brancheudstilling har eksisteret i 
over 30 år og er den største messe af sin 
art herhjemme. Her kommer du i selskab 
med flere end 100 andre udstillere, der 
viser deres nyeste tiltag inden for blandt 
andet wellness, svøm-mehaller, 
idrætshaller, sanitet, rengøring, 
udendørs- og indendørspleje, lys og lyd, 
belægning, 

du og dit firma kan gøre, for at deres 
arbejdsopgaver hjemme i anlæggene bliver 
bedre, lettere, hurtigere eller billigere – og 
hvad I kan gøre, for at de besøgende i 
anlæggene får en bedre, sjovere eller 
sundere oplevelse.  
Win Win for alle parter.

Vi kommer for at 
finde nye varer til 
vores hal

Jeg leder 
altid efter 
forbedringer, 
og det finder 
jeg her

Her har vi 
god tid til 
at snakke 
med 
sælgere 

Man kan møde 
alle leverandører 
til branchen på 
en dag

Vi kommer hvert år til 
Danmarks største fag-messe, 

her mødes stort set hele 
branchen

sportsartikler, legepladser, sund fast 
food, pension, a-kasse, uddannelser 
med mere..

Så kom og bliv en del af 
Brancheudstillingen Idræt, kultur og 
fritid. Vis udstillingens gæster, hvad 

Det sagde de besøgende på Idræt, kultur og fritid:



NYT - TOMBOLA 
afrunder dagen
Vi afslutter brancheudstillingen 2020 
med en nyhed - der er nemlig dømt 
TOMBOLA hygge for alle med 
fantastiske præmier!

Vi tør godt løfte sløret for en af 
hovedgevinsterne udloddet af HI - 1 
valgfri uge i sommerhus i Marielyst 
Strand. Her er plads til 12 personer, 
huset ligger naturskønt og i gå afstand 
til dejlig badestrand og gode indkøbs- 
muligheder. Der er aktivitetsrum med 
bl.a. Billard og bordfodbold, spa,  
adgang til Nakskov svømmecenter og 
meget andet. Og det er blot en af 
mange gode præmier. 

Vi håber at i som udstiller også har lyst 
til at udlodde og være med i den nye 
happening.

Lodder købes på HIs stand, som man 
finder ved indgangen til 
brancheudstillingen.

Spilleregler for brancheudstillingens 
store TOMBOLA
Afholdes i det nye nicheområde mellem 
hallerne.
Man skal være tilstede ved trækningerne 
kl. 15.30, for at få sin gevinst. 

•  Lodder købe på HIs stand, som ligger 
placeret ved indgangen til 
brancheudstillingen.

•  Gevinsterne udloddes af udstillerne 
samt HI. 

• Alle udstillere som udlodder gevinster 
bliver nævnt når deres produkter bliver 
trukket.

• Alle udstillere som udlodder gevinster 
bliver nævnt og takket i vores magasin 
Idræt, Kultur og Fritid som udkomemr 
kort efter brancheudstillingen, for 
ekstra synlighed oerfor branchen.

Vi glæder os til en sjov happening og 
sørg endelig for at reklamere for jeres 
produkter/ gevinster når de besøgende 
kommer rundt til jeres stande i løbet af 
dagen. Frist dem alt det i kan og giv jer 
selv den ekstra omtale og credit det 
giver 

Tilmelding
For tilmelding til Tombolaen og for 
nærmere oplysninger, kontakt 
koordinator Anita  Rasmussen på tlf. 
5117 1424 eller på  
mail ar@mediapunktet.dk.

Bliv set og hørt på  HI’s 
brancheudstilling 2020
Standpriser
Pris per m2 er 650 kroner ekskl. moms. 
Dette inkluderer standvægge, friser (se 
under COMPASS FAIRS) og 1 spot per 
meter facade monteret som 1x3 spot på 
bagsiden af frisen samt et 230 volt stik på 
1.000 watt.

COMPASS FAIRS
Navn på frisen kan bestilles – max 14 cm i 
højden. Det koster 29 kroner pr. bogstav. 
Specialpris for logo (husk, hvis du selv 
tager navn med til frisen, skal du også 
selv tage det af). Andre tekniske 
bestillinger såsom lys, tæpper, leje af 
møbler og lignende, får du sendt 
informationer om fra COMPASS FAIRS. 

Opbygning af stand
Standene bygges op med en dybde på tre 
meter fra ydervæg (dog få undtagelser), 
mens længden er

variabel. Der tages udgangspunkt i planen 
fra 2019 – se standplan i denne folder. Vi 
forsøger at imødekomme særlige ønsker 
til standareal – påfør det ved tilmeldingen. 

Opbygning af standene foregår fra 
mandag 31. aug.. 2020 kl. 7.00 - 22.00. 
Standene skal være klar tirsdag d. 1. 
sept. kl. 9.00.
Det er ikke tilladt at ophænge 
udstillingsmateriale, så 
det generer andre udstil-
lere eller tager
fokus fra deres
stande.

Danmarks største fagmesse for medarbejdereindenfor idræts-, kultur- ogfritidsområdet..!

mailto:ar@mediapunktet.dk


Vinderen af Årets Nyhed bliver kåret og  
fejret på brancheudstillingen og får 
overrakt en pokal som et synligt bevis 
på, at firmaet  i særlig grad har præget 
branche- udstillingen Idræt, kultur og 
fritid. 

Ud over pokalen og fejringen på  
udstillingen får vinderen ligeledes  
en flot omtale med i vores populære 
fagblad Idræt, kultur og Fritid.  
Kandidaterne til Årets Nyhed vil  
alle være synlige på messen,  
så det er bestemt værd at gå efter 
titlen.

Nedtagning af stand
Vi henstiller til at udstillerne først  
begynder at tage stande ned, når messen 
slutter kl. 15.30 af respekt for gæsterne 
og de andre udstillere. Nedtagning kan 
desuden foregå onsdag 2. sept. 2020 i 
tidsrummet kl. 7.00-8.00. Vi forventer, at 
dette respekteres og overholdes.

Frokost
Når I har booket jeres stand, vil I modtage 
et link til ”nemtilmeld”, hvor I kan bestille 
det ønskede antal frokostbilletter. 
Frokostbilletterne afhentes i hotellets 
reception, og her kan man ligeledes 
tilkøbe yderligere, hvis man mangler. 
Frokosten indtages i cafeen, i det nye 
pop-up cafe område inde på selve 
messen eller uden for hvis vejret tillader 
det .

Kammeratskabsaften
HI inviterer traditionen tro to medarbejdere  
fra hver stand gratis med til 
kammeratskabsaftenen tirsdag 1. sept. 
2020 kl. 19.00. Her er lagt op til uformel 
snak i hyggelige omgivelser med god mad 
og underholdning. Efter den gode mad og 
underholdning rykker vi ned i baren og det 
skønne ude-område, hvor vi endnu 
engang arrangerer forskellige forlystelser/
aktiviteter. Der bliver som altid lagt op til en 
sjov og festlig aften. Der er mulighed for at 
tilmelde flere gæster, men prisen er endnu 
ikke fastsat.  
Overnatning for 
standpersonale
Der er mulighed for at bestille værelser i  
Vingsted Hotel og Konferencecenter. Vi 
kan ikke garantere, at der er plads til

Jeg kommer hvert år  og 
får altid noget med hjem 

herfra 

Det rigtige sted at finde nye 
produkter, der kan lette 
vores arbejde

Alle producenter er samlet, det 
gør overblikket nemmere 

Næste år skal 
mine ansatte 

med 

Det sagde de besøgende 
på Idræt, kultur og fritid:

Mange af de besøgende, 
vi  taler med på 
udstillingen, kommer 
med konkrete  opgaver, 
som vi så arbejder  
videre med 
efterfølgende. Ofte ender 
det med ordrer  hos 
forskellige haller rundt  
om i Danmark. 

alle  udstillere i centret, men alternativt 
kan vi bestille værelser på hoteller i 
nærheden.  Værelserne vil blive 
fordelt efter ”først til mølle”-princippet. 

Årets nyhed 2020
Der kommer hele tiden nye gode 
produkter, værktøjer og hjælpemidler, 
som i den grad fortjener 
opmærksomhed fra beslutningsta-
gere og indkøbere fra kommuner, 
idrætsanlæg og private virksomheder. 
Derfor kårer HI Årets Nyhed hvert år. 

1/16 side: 500 kr. B: 
93,5 x H: 31 mm

Annoncen indeholder varens 
navn/beskrivelse, foto og 
værdi.  

Annoncepriser, hovedauktioner

Annoncesalg
HI
Messeansvarlig:  
Anita Rasmussen   
Tlf. 5117 1424 
e-mail:
ar@mediapunktet.dk

Nr. 257 • JUNI 2018

Hårde og spændende forhand- 
linger om overenskomst 34 

Skøjtehalsledere på erfa-tur  
til ishockey-VM 

12 Mange brugbare nyheder på  
brancheudstillingen  29

Læs alt  
om HI’s  

årsmøde  
2018

http://h-i.dk/idraet-kultur-fritid/


UDSTILLERTILMELDING 
Idræt, kultur og fritid 
2020
Firma: ___________________________  Branche: ______________________ 

Adresse: _________________________  By: __________________________ 

Telefon/mobil: ______________________ Kontaktperson: __________________

E-mail:  ___________________________  www:  _________________________

Areal for den ønskede stand (sæt kryds)

 6 m2  12 m2  18 m2  24 m2  30 m2 
 9 m2  15 m2  21 m2  27 m2  andet

Sammenlægning af flere stande kan finde sted
Anfør evt. ønsket standnummer:  _______________

Eventuel ønske om standplacering
Markeres med nummer fra standplan:  ___________

Vi ønsker annoncering i
 Medlemsbladet Idræt, kultur og fritid.

BRANCHEUDSTILLINGEN • IDRÆT – KULTUR OG FRITID 2020

Vi deltager med glæde år efter år – 
udstillingen er en god mulighed for vores 
virksomhed for at hilse på eksisterende 
kunder, og vi får mulighed for at præsentere 
nye produkter direkte til  potentielle kunder.

Thomas Gadegaard,  
adm. direktør, TG-Clean A/S.

Se kommentarer 
fra de besøgende 
på Idræt, kultur 
og fritid her:

Scan tilmeldingen
og mail den til  Anita Rasmussen,  ar@mediapunktet.dk

www.h-i.dk



Me
d f

or
be

ho
ld 

for
 æ

nd
rin

ge
r.

Over hundrede virksomheder viser deres 
produkter frem inden for blandt andet 
wellness, svømmehaller, idrætshaller, 
skøjtehaller, sanitet, rengøring, pleje og 
sportsartikler mm.

Nicheområde med pop-up café binder de to sale 
sammen..



Vigtige datoer og deadlines

www.h-i.dk

1. september 2020 kl. 9.30-15.30
Vingsted Hotel & Konferencecenter

August 2020
Magasinet Idræt, kultur og fritid 
med særligt fokus på branche- 
udstillingen udkommer og sendes 
til alle HI’s medlemmer.




