
Vi giver dig branchens skarpeste  magasin..!

Det er her, I skal på banen, hvis I ønsker at henvende jer direkte til ledende 
medarbejdere inden for idræts-, kultur- og fritidssektoren, herunder beslut-
nings- og indkøbsansvarlige.
Magasinet IDRÆT· KULTUR· FRITID er en central informationskilde for HI´s 
medlemmer, herunder også DSI - de selvejende, som nu er lagt sammen under 
HI/ fagforening.  Brancheorganisationsdelen flyttes over i IKF/ Idræt kultur 
fritid, som er en stærk del af HI. Magasinet distribueres fra 2023 også til 
medlemmerne i IKF, ligeledes til beslutningstagere inden for idræts,- kultur- og 
fritidsområderne i alle landets kommuner,  idrætsanlæg, bestyrelser, politikere 
m.fl. Vi kommer med andre ord bredt ud til branchen. Magasinet udkommer 5 
gange årligt, det er her branchen holder sig opdateret omkring nyheder, 
kampagner, nye initiativer og arrangementer. Her finder man inspirerende og 
relevante artikler fra  branchen. Artikler om ledelse og ansvar, miljøvenlige 
tiltag, drift, lovgivning, idrætsbyggeri og meget mere. Magasinet vidensdeler 
alle relevante informationer og er et yderst attraktivt udstillingsvindue for 
branchens leverandører og samarbejdspartnere.

IDRÆT· KULTUR· FRITID har rod i et stærkt redaktionelt miljø, hvor nyheder 
om og for branchen, dybdegående artikler og vedkommende temaer er i 
centrum, og hvor faglighed og troværdighed spiller hovedrollen i alle 
henseender. 

Som leverandør og samarbejdspartner til branchen er det vigtigt, at blive set og 
få sig markedsført, og det gøres bedst og mest effektivt i IDRÆT· KULTUR· 
FRITID, branchens eget fagblad. Via annoncering i fagbladet kan I skabe værdi 
gennem tættere relationer til kunderne, synlighed og anerkendelse, det sikrer Jer 
fuld udbytte på annoncekronerne.

Vil du vide mere? 
- så kontakt annoncechef Anita Rasmussen på tlf. 51 17 14 24
eller på mail: ar@mediapunktet.dk
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ØVRIGE PRISER

Særplacering  

INDSTIK 
Indhent venligst tilbud hos  Anita 
Rasmussen, annoncesalg. Når indstikket 
distribueres sammen med et attraktivt og målrettet 
medie, som IDRÆT KULTUR FRITID, giver det 
dig større gennemslagskraft overfor målgruppen. 
Indstikket står alene, der er således ikke »støj« fra 
andre reklamer.

TELEFONTAVLE, trykt i fagmagasinet 

hver gang

Pr. år / 5 gange  

For rubrik med navn,  

adresse, telefon- og www.

Ekstra linje – pr. linje  

Logotillæg – pr. år  

ANNONCEMATERIALE
Skal leveres som trykklar PDF, min. 300 dpi, og i 
CMYK-farver.

RABAT
5 indrykninger 10%

NUMMER UDGIVELSE ANNONCEDEADLINE  - 

1 Uge 7 18.01.23

2 Uge 15 16.03.23

3 Uge 25 25.05.23

4 Uge 39 06.09.23

5 Uge 50 20.11.23
1 Uge 7 17.01.24
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     IDRÆT  KULTUR  FRITID
- Din garanti for opmærksomhed

Idræts-, kultur- og fritidsbranchen har behov for inspiration og viden. Vi 
sørger for  at I kan komme ud til de rette modtagere via magasinet 
IDRÆT · KULTUR · FRITID.

Hvad får man - ved at være med:

• En annonce i IDRÆT · KULTUR · FRITID – synlig online og på
tryk.

• Ordentlig og god distribution, idet bladet sendes ud på navn til rette
modtager – hver gang.

• Synlighed på organisationerne HI´s og IKF´s hjemmeside, idet
magasinerne ligger tilgængelige her.

• Ved hver udgivelse linkes der til magasinet i førstkommende
nyhedsbrev og på SOME.

• Vi tager vores magasiner med til uddeling ved diverse  arrangementer
året igennem.

• Effektiv markedsføring i en meget eksponeret sammenhæng.
• I kommer endnu tættere på jeres kunder.

Vi henleder samtidig opmærksomheden på messen IDRÆT - KULTUR -  

FRITID 2023 - Danmarks største Sports Facility Fair, som afholdes i Vejen

Idrætscenter d. 2. november 2023, i forbindelse med Idrættens

Branchedage.
Idrættens Branchedage løber af stablen 1. - 3. november, og er både 
konference og messen IDRÆT  KULTUR  FRITID   - Danmarks største 
Sports Facility Fair, for ledende medarbejdere og ansatte inden for idræts-, 
kultur-  og fritidssektoren.   Ønsker du information, kontakt messeansvarlig 

Anita Rasmussen på tlf. 5117 1424 eller ar@mediapunktet.dk.
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En sammenslutning af DSI og HI (branche)
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"Vi styrker danske idrætsfaciliteter"

IKF er en stærk brancheorganisation og en del 
af HI.
HI´s medlemmer er automatisk med i IKF som 
en del af deres medlemskab i HI, men nu kan 
idrætsfaciliteter/ anlæg mv. også tegne 
medlemskab af brancheorganisationsdelen 
IKF. Det er nemlig meget relevant, og det gør 
at alle i idrætsanlægget kan drage nytte af det. 
IKF vil udbyde kurser, webinarer, uddannelse, 
magasin, nyhedsbreve mv.
IKF styrker danske idrætsfaciliteter.




