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Magasinet IDRÆT · KULTUR · FRITID

Central informationskilde for
idræts-, kultur- & fritidssektoren

D

et er her, I skal på banen, hvis I ønsker at
henvende jer direkte til ledende
medarbejdere inden for idræts-, kulturog fritidssektoren, herunder beslutningsog indkøbsansvarlige.
Magasinet IDRÆT · KULTUR · FRITID
er en central informationskilde for HI´s
medlemmer og distribueres ligeledes til
beslutningstagere inden for idræts,kultur- og fritidsområderne i alle landets
kommuner, de selvejende idrætsanlæg,
politikere og kommer derudover 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 og
meget mere. Magasinet vidensdeler alle
relevante informationer og er et yderst
attraktivt udstillingsvindue for branchens
leverandører og samarbejdspartnere.
HI er en brancheorganisation og
fagforening for ledende medarbejdere i
idræts-, kultur- og fritidssektoren og blev
grundlagt i 1963.

Vores medlemmer arbejder typisk som direktør,
halinspektør, centerchef/leder, anlægsinspektør,
fritidskoordinator, assisterende halinspektør,
idrætsinspektør eller idrætskoordinator.
I magasinet finder man hver gang mange
relevante leverandørannoncer inden for blandt
andet wellness, fitness, svømmehaller, idrætshaller, sanitet, rengøring, uden- og indendørspleje,
lys og lyd, belægning, sportsartikler, legepladser,
sund fast food, pension, a-kasse, uddannelser
med mere. Vis branchen, hvad I kan gøre for, at
deres arbejdsopgaver i anlæggene bliver bedre,
lettere, hurtigere eller billigere, grønnere/
bæredygtigt – og hvad I kan gøre for, at de
besøgende i anlæggene får en bedre, sjovere eller
sundere oplevelse.
Der er behov for inspiration og viden.
Vi sørger for, at I kan komme ud til de rette
modtagere via magasinet IDRÆT · KULTUR ·
FRITID, vi henleder samtidig opmærksomheden
på messen IDRÆT - KULTUR - FRITID 2022 Danmarks største Sports Facility Fair, som
afholdes i Vejen Idrætscenter d. 27. september
2022.
For information vedr. messen, kontakt messeansvarlig Anita Rasmussen, enten på telefon +45
5117 1424 eller mail ar@mediapunktet.dk

HI står bag messen IDRÆT KULTUR FRITID Danmarks største Sports Facility Fair for ledende
medarbejdere og ansatte inden for idræts-, kulturog fritidssektoren. Ønsker du information, kontakt
messeansvarlig Anita Rasmussen på tlf. 5117 1424
eller ar@mediapunktet.dk
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Skal leveres som trykklar PDF,
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CMYK-farver.

Rabat:
Ved bestilling af et års
annoncering (5 numre) opnås
10% rabat.

Indstik:
Indhent venligst tilbud

Annullering:
Eventuelle annulleringer skal
ske skriftligt til Mediapunktet
senest 5 hverdage før
bestillingsfristen. I tilfælde af
annullering af annoncering,
hvortil der er ydet rabat i
sammenhæng med tidligere eller
anden annoncering, vil den for
meget givne rabat
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