
For ledende medarbejdere på idræts- og kulturområdetIDRÆT, KULTUR 

OG FRITID 2016BRANCHEUDSTILLINGEN

Tirsdag 31. maj 2016 
kl. 10.00 til 16.00

Vingsted Hotel & Konferencecenter

Danmarks  

unikke 

fagmesse

Tilmeld dig i god tid. Der er altid rift om pladserne.  
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Er du leverandør af produkter og  teknologi til sportsanlæg, 
idrætsfaciliteter og kulturcentre?

Så kom helt tæt på branchens ledende medar-
bejdere og bliv udstiller på brancheudstillingen 
Idræt, kultur og fritid 2016. 

På HI’s brancheudstilling Idræt, kultur og fritid 
møder du Danmarks ledende medarbejdere 
med beslutnings- og indkøbsansvar i blandt 
andet kulturforvaltninger, haller, idrætsanlæg 
og private virksomheder. Udstillingens gæster 
samles i Vingsted Hotel og Konferencecenter 

for at skabe kontakter, udveksle erfaringer og 
få nye ideer. Og vigtigst – landets halinspek-
tører og ledende medarbejdere i kultur- og 
idrætsanlæg kommer på Idræt, kultur og fritid 
for at få overblik over branchens nyeste ideer 
og produkter. 

Over 100 udstillere
HI’s brancheudstilling har over 30 års erfaring 
og er den største messe af sin art herhjemme. 

For ledende medarbejdere på idræts- og kulturområdetIDRÆT, KULTUR 

OG FRITID 2016BRANCHEUDSTILLINGEN

Vi kommer for at finde 
nye varer til vores hal

Jeg leder altid efter forbedringer 

Her har vi god tid til at 
snakke med sælgere 

Man kan møde alle 
leverandører til 
branchen på en dag

Det sagde de besøgende på  
Idræt, kultur og fritid 2015:
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Er du leverandør af produkter og  teknologi til sportsanlæg, 
idrætsfaciliteter og kulturcentre?

Vi kommer for at vise vores nye produkter og for  
at hilse på potentielle og eksisterende kunder.  
Vi bruger også messen til at følge udviklingen  
inden for foreningsfitness og i sportshallerne.

Ib Norvin,  
adm. direktør, IN2ZYM ApS.

Her kommer du i selskab med over 100 andre 
udstillere, der viser deres nyeste tiltag inden 
for blandt andet wellness, svømmehaller, 
idrætshaller, skøjtehaller, sanitet, rengøring, 
udendørs og indendørs pleje, sportsartikler, 
legepladser, sund fast food, pension, a-kasse 
og uddannelser.

Så kom og bliv en del af Idræt, kultur og fritid. 
Vis udstillingens gæster, hvad du og dit firma 
kan gøre, for at gæsternes arbejdsopgaver 
hjemme i anlæggene bliver lettere, hurtigere 
eller billigere – og hvad I kan gøre, for at de 
besøgende i anlæggene får en bedre, sjovere 
eller sundere oplevelse.  

Her afholdes auktion på en af udstillingens stande i 2015, hvor en auktionarius kommer forbi standen på et aftalt 
tidspunkt for at tage mod bud.
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Auktionssucces gentages

I 2016 bliver der igen gode muligheder for, 
at I som udstillere kan sætte fokus på jeres 
produkter, samtidig med at der skabes liv og 
spænding på jeres stand. 

Vi gentager succesen fra 2015 og afholder 
auktioner over produkter dagen igennem. Ud-
stillerne kan tilmelde sig auktionen og bort-
auktionere produkter fra deres egen stand 
med hjælp af en auktionarius, der kommer og 

tager imod bud. Ved at sætte varer på auk-
tion kan I enten få afsat restvarer eller skabe 
opmærksomhed omkring en ny vare i jeres 
sortiment. 

Hovedauktion som festlig afslutning
De største og dyreste produkter samles på 
den store hovedauktion, der afholdes som 
en festlig afslutning på udstillingen. Her 
samles udstillingens gæster på centrets 

Til den store hovedauktion samles de besøgende på Store Torv klokken 15.30, hvor det går løs med bud fra 
salen, bud fra telefoner og hammerslag fra en professionel auktionarius.
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Store Torv, hvor udvalgte produkter kan vur-
deres, inden budrunden begynder. Når den 
professionelle auktionarius indtager talersto-
len, begynder buddene at flyve ind – både 
fra hallen og fra telefonerne, og man skal 
være hurtig, hvis man vil have en af varerne 
med hjem til en god pris. Auktionarius holder 
tungen lige i munden for at få alle bud med, 
inden han endelig kan banke første, anden 
og tredje gang som tegn på, at der er ind-
gået en handel. 

• Skab liv og aktivitet på din stand.
• Vælg selv, hvad du vil bortauktionere – 

det kan være alt lige fra træningsmaski-
ner til rengøringsmidler, køkkenudstyr og 
bolde.

• Varerne annonceres på HI’s hjemmeside 
samt i auktionsavisen inden messen.

• Betingelse for at måtte holde auktion på  
sin stand er, at udstiller køber mindst en 
1/8 sides annonce i brancheudstillingens  
messeavis. 

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. 

Thomas Ewers,  
salgschef, Thorsø A/S. 

Auktionarius slog ved udstillingen i 2015 hammerslag på mere end 20 varer lige fra spinningcykler, bord og 
bænke-sæt til spabade og en enkelt måltavle.
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Bliv set og hørt på  
HI’s brancheudstilling

Standpriser
Pris per m2 er 620,00 kroner ekskl. moms. 
Dette inkluderer standvægge, friser (se under 
PH-Service) og 1 spot per meter facade monte-
ret som 1x3 spot på bagsiden af frisen samt et 
230 volt stik på 1.000 watt.

PH-Service
Navn på frisen kan bestilles – max 14 cm i høj-
den. Det koster 29 kroner pr. bogstav. Special-
pris 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 PH-Service. 

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 den vedlagte plan fra 2015 – se side 4-5.
Vi forsøger at imødekomme særlige ønsker til 

standareal – påfør det ved tilmeldingen. Hvis 
du ønsker at benytte fortrinsretten til genbestil-
ling af standpladsen fra 2015, skal du bestille 
inden 1. oktober 2015. 

Opbygning af standene foregår fra mandag 30. 
maj 2016 kl. 7.00-22.00. Standene skal være 
klar tirsdag 31. maj kl. 9.00. Det er ikke tilladt 
at ophænge udstillingsmateriale, så det gene-
rer andre udstillere eller tager fokus fra deres 
stande. 

Kom helt tæt på  de ledende medarbejdere  på idræts- og kulturområdet  i Danmark. 

Jeg kommer hvert år  
og får altid noget med 

hjem herfra 

Det rigtige sted at finde 
nye produkter, der kan 
lette vores arbejdeAlle producenter er samlet, 

det gør overblikket nemmere 

Rart at møde  
konsulenter, man 
kender  

Det sagde de besøgende på  
Idræt, kultur og fritid 2015:
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Nedtagning af stand
Vi henstiller til, at udstillerne først begynder 
at tage stande ned, når messen slutter kl. 
16, så det ikke forstyrrer gæster og andre 
udstillere. Nedtagning kan desuden foregå 
onsdag 1. juni 2016 i tidsrummet kl. 7.00-
8.00.

Frokost
Vi arbejder på en løsning, hvor både udstillere 
og besøgende spiser frokost inde på selve 
udstillingsområdet. Denne ordning gør, at 
hallen ikke bliver ryddet for mennesker ved 
frokosttid og at snakken kan fortsætte over 
maden. I vil høre nærmere om dette, når vi 
nærmer os.

Auktioner
Som tidligere nævnt kører vi også i år med to 
slags auktioner, dels maks. 36 timeauktioner 
som foregår fra de enkelte stande og dels 
den store hovedauktion, som afholdes på 
Store Torv klokken 15.30.

Prisen for at deltage i auktionerne er, at ud-
stilleren køber en annonce, der både bringes 
på HI’s hjemmeside og i en auktionsavis, hvor 
de besøgende på forhånd kan få overblik over 
tilbuddene på messen, ligesom de på forhånd 
kan se, hvad de ønsker at byde på ved auk-
tionen. 

Deadline for tilmelding og aflevering af mate-
riale til annoncen er senest 20. april 2016.  
Vær dog opmærksom på, at der er begrænset 
antal auktioner, så tilmeld dig allerede nu.  
Begge priser er inkl. opsætning af annoncen. 
Fotos og logo i høj opløsning (300 dpi) samt 
annoncetekst mailes til Anita Rasmussen,  
ar@mediapunktet.dk

1/2 side: 4.100 kr.
B: 190 x H: 130 mm

Med plads til 2 produkter. 
Annonceteksten nederst må max  
være på 430 tegn (med mellemrum).
Der kan være et foto på annoncen. 

Annoncepriser, hovedauktionen

1/16 side: 350 kr. 
B: 93,5 x H: 31 mm

Begrænset antal. Først til mølle- 
princippet. Der kan ikke være  
foto eller logo på annoncen. 

Annoncepriser, timeauktioner

Annoncesalg

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

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.
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Kammeratskabsaften
HI inviterer traditionen tro to medarbejdere fra 
hver stand gratis med til kammeratskabsafte-
nen tirsdag 31. maj 2016 kl. 19.30. Her er lagt 
op til uformel snak i hyggelige omgivelser med 
god mad og underholdning. 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 Ving-
sted Hotel og Konferencecenter. Vi kan ikke 
garantere, at der er plads til alle udstillere i 
centret, men alternativt kan vi bestille værelser 

på hoteller i nærheden. Værelserne vil blive for-
delt efter ”først til mølle”-princippet. 

Årets nyhed 2016
Der kommer hele tiden nye gode produkter, 
værktøjer og hjælpemidler, som fortjener op-
mærksomhed fra beslutningstagere og ind-
købere fra kommuner, idrætsanlæg og private 
virksomheder. Derfor kårer HI en produktnyhed 
hvert år. Vinderen vælges af en dommerkomité, 
og leverandøren af Årets Nyhed 2016 får over-
rakt en pokal som et synligt bevis på, at firma-
et i særlig grad har præget brancheudstillingen 
Idræt, kultur og fritid. 

Ledende medarbejdere og halinspektører fra hele landet mødes 31. maj 2016 til landets største messe inden for 
idræts- og kulturanlæg.

BRANCHEUDSTILLINGEN • IDRÆT – KULTUR OG FRITID 2016

www.h-i.dk
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UDSTILLERTILMELDING  
til Idræt, kultur og fritid 2016

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 tilmelding af standpersonale til

_______  personer til Kammeratskabsfesten tirsdag 31. maj 2016 (2 gratis billetter)

_______  personer til overnatning tirsdag-onsdag    enkeltværelse    dobbeltværelse                                                                        

Vi ønsker at melde os til Årets Nyhed 2016
 Ja (skriv din email, så bliver du kontaktet) 

E-mail:  __________________________________________________________
                                                                                     
 Vi ønsker til egen markedsføring at få tilsendt 
______ stk. adgangsbilletter til brancheudstillingen

Vi ønsker annoncering i
 Medlemsbladet Idræt, kultur og fritid

Vi ønsker at deltage på auktionen og annoncere i Messeavisen
 Ja (skriv din email, så bliver du kontaktet)

E-mail:  __________________________________________________________

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

BRANCHEUDSTILLINGEN • IDRÆT – KULTUR OG FRITID 2016

www.h-i.dk
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Brancheudstilling
IDRÆT, KULTUR OG FRITID 2015
I Vingsted hotel og konferencecenter
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Over hundrede virksomheder viser deres produkter frem inden for blandt andet wellness, svømmehaller, idræts- 
haller, skøjtehaller, sanitet, rengøring, pleje og sportsartikler.
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Flere end 100 udstillere deltog 
på brancheudstillingen 2015  
– se deres kommentarer her!

Me
d f

or
be

ho
ld 

for
 æ

nd
rin

ge
r.



www.h-i.dk

For ledende medarbejdere på idræts- og kulturområdetIDRÆT, KULTUR 

OG FRITID 2016BRANCHEUDSTILLINGEN

Vigtige datoer og deadlines

Forår 2016Auktionsavisen med omtale af alle 
auktioner opdateres løbende på 
h-i.dk og uddeles på udstillingen.

Oktober 2015

1. oktober 2015

Sidste frist for at bruge fortrins-

retten til genbestilling af stande 

for udstillere, der deltog på Idræt, 

kultur og fritid 2015. Herefter 

åbnes tilmeldingen for alle, og 

man kan ikke være sikker på at få 

en bestemt stand.

April 2016

20. april 2016

Sidste frist for tilmelding til  

timeauktionerne (Begrænset antal. 

Først til mølle-princippet) og  

hovedauktionen. Deadline for  

indsendelse af annoncemateriale. 

Maj 2016
Magasinet Idræt, kultur og fritid 
med særligt fokus på branche- 
udstillingen udkommer og sendes 
til alle HI’s medlemmer.


