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Vi gi´r bolden op til
DANMARKS 

STØRSTE SPORTS 
FACILITY FAIR

D. 28. september 2021

Kom i mål
sammen med os..

-Vi samler hele
branchen..!



Bliv set og hørt på årets
Sports Facility Fair 2021
Bliv udstiller på Danmarks største Sports Facility 
Fair og kom helt tæt beslutningstagere, ledende 
medarbejdere og ansatte indenfor idræts-, kultur og 
fritidsbranchen.

Vi byder velkommen til Danmarks bedste ledende 
medarbejdere og ansatte med beslutnings- og 
indkøbsansvar i blandt andet kulturforvaltninger, 
haller, organisationer og foreninger, svømmehaller, 
idrætsanlæg, træner/ ledere i landets mange 
idrætsforeninger, idrætsefterskoler, idrætshøjskoler 
og private virksomheder.

Udstillingens besøgende deltager for at lade sig 
inspirere og finde gode løsninger i forhold til drift, 
teknik, vedligehold af både ude- og indearealer, 
rengøring, sanitet, vandbehandling mm. De kommer 
for at blive præsenteret for spændende nyheder og 
muligheder indenfor områder som f.eks. svømme-
haller, wellness, fitness, nyt udstyr, nye træningsfor-
mer ,sund fastfood mm. De kommer for at få ideer til 
arrangementer, både de sportslige og de kulturelle, de 
kommer for at handle, tilegne sig viden og netværke 
på kryds og tværs med leverandører og kolleger i 
vores fælles spændende branche;  idræts-, kultur og 
fritidsbranchen. 

Udstillingen vil fylde 3 haller, og vi vil i samarbejde 
med Vejen Idrætscenter også gøre brug af de topmo-
derne faciliteter, som stedet råder over, således at de 
også tages i brug til demonstrationer og bliver en in-
tegreret del af messen, både indendørs og udendørs. 
Vi vil med andre ord kunne tilbyde jer alle en aktiv 

og levende messe, hvor man som udstiller ud over 
sin stand, også har mulighed for at inddrage en 
præsentation i svømmehallen, spaområdet, fitness-
centret, de udendørs arealer - ja over hele området. 
Det betyder at både I som udstillere, og de 
besøgende kommer rundt i hele idrætscentret.

Vi sørger for at markedsføre messen overfor hele 
branchen, og vi forventer også, at man som udstiller 
sørger for at invitere i sit netværk. I får materiale og 
billetter her fra.

”Sørg for at jeres
produkter er attraktive 

og lav specielle 
messetilbud, som i 

kun sælger her 
på messen”



Praktisk information
til dig som udstiller
Standpriser
Pris per m2 er 650 kroner ekskl. moms. Dette in-
kluderer 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 vari-
abel. Vi forsøger at imødekomme særlige ønsker til 
standareal, og ligeledes hvor i ønsker at være 
placeret. Opbygning af standene foregår fra mandag 
27. september 2021 kl. 12.00 - 22.00.
Standene skal være klar tirsdag d. 28. september 
senest kl. 9.00.

Det er ikke tilladt at ophænge udstillingsmateriale, så 
det generer andre udstillere eller tager fokus fra deres 
stande.

Nedtagning af stand
Nedtagning af stand påbegyndes først, når messen 
slutter kl. 16.00 af respekt for gæsterne og de
andre udstillere. Vi forventer, at dette respekteres 
og overholdes.

Kammeratskabsaften
HI inviterer traditionen tro to medarbejdere
fra hver stand gratis med til netværksfest tirsdag 
28. september 2021 kl. 19.30.
Her er lagt op til uformel snak i hyggelige omgivelser 
med god mad og underholdning. Det bliver en sjov 
og festlig aften, og vi får rig mulighed for at dyste 
mod hinanden, udfordre hinanden, danse og netvær-
ke. Der er mulighed for at tilmelde flere gæster.

Overnatning for standpersonale
Der er mulighed for at bestille overnatning i Vejen 
Idrætscenter, som råder over forskellige værelser. 
Disse er enten enkelt- eller dobbeltværelser, men 
der er også gode muligheder for at man kan bo 
sammen med en eller flere af sine kolleger og blive 
rystet sammen som et team. Overnatning kan 
bookes til en eller flere dage, og vi sørger for at de 
udstillere, som overnatter mandag kan bestille sen 
buffet og har mulighed for at deltage i aktiviteter 
mandag efter-middag og aften. Udstillere får 
tilsendt nærmere info herom.

Åbningstider:
Messen er åben tirsdag d. 28. september 2021
kl. 9.30-16.00

Entré:
Der er gratis entre for alle, og alle er velkommen. 
Inviter gerne folk fra dit netværk, som kunne have 
interesse i at besøge jer på messen.

Parkering:
Der er gratis parkering for alle lige udenfor døren.

Adresse:
Vejen Idrætscenter
Petersmindevej 1
6600 Vejen
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STANDPLAN

Der kan flyttes 
vægge efter ønske, 
stande kan gøres 
større og mindre.

Bestil standplads
ved koordinator

Anita Rasmussen:
ar@mediapunktet.dk

mailto:ar%40mediapunktet.dk?subject=Standplads


Tombola gevinster og 
kåring af Årets Nyhed
Vi afslutter messen med en populær klassiker over 
dem alle - TOMBOLA - hygge og spas for alle 
med fantastiske præmier!

Vi håber, at I som udstiller har lyst til at være med 
til at udlodde præmier og deltage i den populære 
happening. Lodder købes ved indgangen til messen. 
Spilleregler for brancheudstillingens store TOMBO-
LA:

• Afholdes i arealet foran hallerne. Man skal være 
tilstede ved trækningerne kl. 15.30 for at få sin 
gevinst.

• Lodder købes ved messens info stand.

• Gevinsterne udloddes af messens udstillere.

• Alle firmaer, som udlodder gevinster bliver 
nævnt når deres produkt bliver udloddet.

• Alle firmaer, som udlodder gevinster bliver 
nævnt og takket i magasinet:
IDRÆT · KULTUR · FRITID, som udgives af HI.

Vi glæder os til en sjov happening, og man må 
endelig sørge for at fortælle messens besøgende, at 
man har sponseret gode præmier til tombolaen -
frist dem og giv jer selv den gode omtale og credit 
det giver.

Tilmelding:
Hvis du ønsker at sponsere gevinster eller ønsker 
yderligere oplysninger, så kontakt koordinator 
Anita Rasmussen på tel: 5117 1424 eller pr. mail: 
ar@mediapunktet.dk

Årets nyhed 2021
Der kommer hele tiden nye gode produkter, træ-
ningsformer, udstyr og hjælpemidler mm. som i den 
grad fortjener opmærksomhed fra beslutningstagere 
og indkøbere fra kommuner, idrætsanlæg og private 
virksomheder. Derfor kårer vi Årets Nyhed på mes-
sen. Vinderen af Årets Nyhed bliver udråbt og fejret 
på messen og får overrakt en pokal som et synligt 
bevis på, at firmaet i særlig grad har præget messen 
og branchen. Vinderen får ligeledes omtale i maga-

sinet:  IDRÆT · KULTUR · FRITID, som udgives af 
HI.

Indstilling til Årets Nyhed:
Har du et produkt eller en nyhed, som du ønsker at 
indstille som kandidat til Årets Nyhed så tag fat i 
koordinator Anita Rasmussen pr. mail:
ar@mediapunktet.dk

Der nedsættes en jury, som består af folk fra 
branchen, som voterer blandt kandidaterne og 
finder frem til vinderen.

”På messen finder man det 
sjove, det enkle, det ægte,  

det vilde, det originale, det 
geniale og det nyskabende.

- 
Derfor er vi branchens 
foretrukne mødested”

mailto:ar%40mediapunktet.dk?subject=%C3%85rets%20Nyhed



