
 

 

VELKOMMEN(TIL(DET(FØRSTE(NYHEDSBREV!
FRA(CONNECTSPORT!
((
(
KÆRE(MEDLEM   
 
Med!dette!nyhedsbrev,!som!vi!har!planer!om!at!udsende!én!gang!HVER!KVARTAL,!er!det!
vores!mål!at!holde!medlemmerne!orienteret!om!nye!tiltag!og!aktiviteter!inden!for!
branchen!i!vores!område.!Herunder!informere!om!skønne!og!spændende!steder!i!vores!
haller!og!kulturliv,!der!kan!give!dig!til!inspiration!F!både!i!og!uden!for!egen!by!og!
kommune.!

APRIL 2014 



 

AKTUELT(I(CONNECTSPORT(!(
!
Det!er!ConnectSports!primære!opgave,!at!arbejde!målrettet!på!at!styrke!netværk!og!
vidensdeling!i!danske!idrætshaller!og!centre!i!Danmark.!Vi!har!alle!sammen!en!udfordring!
med!at!tiltrække!flere!gæster!til!vores!haller!og!centre!fra!både!Danmark!og!udlandet,!så!
de!kan!bidrage!til!øget!omsætning.!Det!gør!vi!bl.a.!ved!at!gøre!dem!opmærksom!på!vores!
forskellige!attraktioner!eksempelvis!inden!for!kunst,!kultur,!natur!og!sport,!for!vi!har!
meget!at!byde!på.!
ConnectSport!har!fuld!fokus!på,!og!gør!en!aktiv!indsats!for!at!være!konkrete!og!meget!
fokuseret.!Medlemmerne!kan!forvente!møder!hvor!vi!ikke!spilder!tiden.!Emnerne!kan!
være!mange!f.eks.!kunne!det!være,!at!give!gæsterne!en!god!oplevelse!både!før,!under!og!
efter!deres!besøg!hos!det!enkelte!center,!så!de!får!lyst!til!at!komme!igen.!!
Lige!nu!er!vi!for!eksempel!i!fuld!gang!med!at!færdiggøre!vores!første!ConnectSession!
med!fokus!på!oplevelsesøkonomi.!Vi!håber!at!vores!netværksmøder!kan!være!
appetitvækkere!for,!at!flere!idrætscentre!og!haller!bliver!inspireret!til!at!sætte!fokus!på!
dette.!!!
!

WEBSITE!!!
!
Husk,!at!du!altid!kan!holde!dig!orienteret!via!vores!hjemmeside!www.connectsport.dk!
!!
MEDLEMSARRANGEMENTER(
!
Som!du!allerede!har!kunnet!læse!i!pressen,!introducerer!vi!nu!en!række!interessante!
medlemsaktiviteter,!og!vi!lægger!ud!med!følgende:!
!
ConnectSession!i!Røddingcenteret!d.!24.!april!2014.!!
!

INDKØB(
!
På!de!efterfølgende!sider!er!der!udpluk!fra!vores!samarbejdspartnere!om!konkrete!
tilbud,!og!vi!arbejder!på!at!få!flere!samarbejdsaftaler!på!plads.!Husk,!hvis!du!har!ønsker!
om!en!bestemt!målgruppe!eller!lign.,!så!kontakt!os.!!!



 

I(INVITERES(HERMED(TIL(VORES(FØRSTE(SESSION((
TORSDAG(D.(24.(APRIL(KL.(09.00@15.00.(

STEDET(ER(RØDDINGCENTERET,(SØNDERGYDEN(15,(6630(RØDDING(

DET(SPÆNDENDE(PROGRAM(ER(SÅLEDES:(

KL.(09.00(VELKOMST(OG(MORGENMAD(
KL.(09.30(RUNDTUR(I(HUSET(
KL.(10.00(BRANDING(SESSION(MED(SPECIEL(GÆST*(
KL.(13.00(FROKOST(
KL.(13.30(CASE(”SYNERGI(@(HVORDAN(LØFTER(VI(ALLE(DE(FORSKELLIGE(
TILBUD(KUNDERNE(FÅR(–(FITNESS,(KLUBTILBUD,(SVØM(M.M”(?(
KL.(15.00(SLUT(

 

! SPÆNDENDE SESSION/ET ENERGIBOOST OG NYE VINKLER TIL  

HVORDAN I KAN HYPE JERES EVENTS ! EN TJEKLISTE MED DE VIGTIGSTE TO DO’S NÅR DU SKAL MARKEDSFØRE 

EVENTS ! EN DREJEBOG TIL DE SOCIALE MEDIER, MED MARKEDSFØRING AF 

EVENTS ! EN PR GUIDE  

Pris kr. 4.950,- ex. moms. 
For medlemmer af ConnectSport er arrangementet gratis. 
Tilmelding pm@connectsport.dk senest  d. 20. april kl. 12.00 
 

*alle medlemmer bliver undervist af ekspert der bl.a. har stået bag 
branding og markedsføring af PUMA og CULT i Danmark. 
Undervisningen går bl.a. ud på at blive bedre til at bruge alle platforme 
korrekt, og sørge for at få bedre økonomi ved sine aktiviteter. 



 

HV AD ER 
CON NECTS POR T 

?  
Som medlem kommer du 

sammen med de ”rigtige” dvs. 
dem du kan spejle dig I. Du får 
noget konkret med hjem hver 

gang. 

Ved at være en del af en 
netværksgruppe opnår du et 

større fagligt netværk, 
inspiration og en større 
indsigt i andre tiltag. Du 

kommer i en gruppe, som 
tiltaler dig og dine interesser. 

Medlemmerne kan hjælpe dig i 
en konkret udfordring eller 

ConnectSport kan henvise dig 
til andre i det professionelle 

netværk.  

DEN RI GT IG E 
SA MMENS ÆT NIN G 

ConnectSport er en væsentlig idéskaber, 
samarbejdspartner, omdrejningspunkt og 
igangsætter indenfor udvikling i branchen 

Gennem projekter, der inddrager innovation, 
dialog og samarbejde, fremmer ConnectSport 

medlemmernes udvikling og kompetencer 

ConnectSport er medlemmernes foretrukne 
mødested - fysisk og virtuelt 

                         ConnectSport  afdækker,   
                       udfordrer og varetager  

                                  medlemmernes individuelle  
                  og fælles interesser 

 
                            Via netværkstanken vil vi  

                        skabe udvikling for alle 
medlemmer 

Vi er samarbejdspartnere og ikke 
konkurrenter. 

Vi skaber win-win situationer for alle, 
og bidrager med vækst. 

Vi er landsdækkende og udvider dit 
netværk samt skaber stærke relationer. 

Medlemmerne inspirerer 
hinanden og  motiveres af indlægsholdere 

udefra. 

ConnectSport er et netværk i udvikling og 
tilpasser sig tidens trends. 

 

 

KONTAKT CONNECTSPORT 

E-MAIL : PM@CONNECTSPORT.DK 

PETER MEJER MORTENSEN  

E-MAIL : PM@CONNECTSPORT.DK 

TEL. : 24 77 45 03 

 

Du møder andre kollegaer med de 
samme udfordringer som dig. 

Du sparer penge på 
indkøbsfordele 

Du får noget konkret med hjem og 
value for money. 

Du udvider dit netværk. 

Du skaber resultater på jobbet og 
sikrer en sparring og råd til at 

lykkedes. 

Du bruger sekretariatet til løsning 
af udfordringer hvor vi kan guide 

dig videre til det specifikke 
center/hal der kan hjælpe eller 

rådgive dig. 

HV OR FOR  
MEDLEM  ? 

SE MERE PÅ 
WWW.CONNECTSPORT.DK 



 

Hvem!bliver!fremtidens!kernekunder!i!vores!idrætscenter!!!
!!
Vores!!to!store!”gamle”!indendørsidrætsgrene!håndbold!og!badminton!er!under!voldsomt!pres,!
hvad!angår!medlemmer!eller!rettere!sagt!!medlemsflugt.!Eliten!i!begge!idrætsgrene!skal!nok!
overleve,!MEN!motionisterne!i!begge!idrætsgrene,!som!fylder!rigtig!meget!i!vores!idrætshaller,!
bliver!færre!og!færre!!Hvad!skal!erstatte!og!supplere!alle!disse!timer,!der!på!sigt!vil!!blive!frie!i!
vores!haller!!Vi!har!valgt!flere!forskellige!løsninger!med!eksempelvis!motion!for!hele!familien,!
motion!for!kontanthjælpsmodtagere!og!sygedagpengemodtagere,!Crossfit,!seniormotion!i!
mange!forskellige!udgaver,!pay!&!play,!tennis,!golf,!firma!motion.!Vi!forsøger!at!ramme!nye!
tendenser!i!!!idrætsverden,!samt!være!lyttende!til!hvad!vores!gæster!efterspørger!!
!!

Der!er!mange!måder!at!sejle!på…..!og!vi!har!alle!sammen!vores!metoder!til,!at!få!skibet!til!at!skære!
igennem!bølgerne!på!den!måde,!som!hver!enkelt!kaptajn!på!landets!idrætsF!og!kulturcentre!synes!
er!den!rigtige.!Men!nogle!gange!kan!F!!i!særdeleshed!F!den!uerfarne!og!nye!kaptajn!have!brug!for!
gode!råd!af!de!erfarne!og!andre!gange!kan!den!”gamle”!centerFsøulk!være!så!lullet!helt!ind!i!sin!
egen!erfaring,!at!den!unge!faktisk!er!i!stand!til!at!give!en!fornyet!indgangsvinkel!og!metode!til!at!
komme!mere!effektivt!og!inspirende!igennem!det!tiltider!oprørte!farvand,!der!omgiver!landets!
idrætscentre.!
Lad!os!byde!hinandens!besætninger!ombord!i!de!mange!flotte!idrætsFskuder!og!mon!ikke!der!så!vil!
opstå!et!hav!af!sørøverhistorier,!som!kan!udvikle!metoder,!handleplaner!og!navigationsoversigter!
der!vil!gøre!alle!vores!centre!mere!sødygtige!fremover.!

Jacob!Christian!Hansen!
Centerleder!Haderslev!Idrætscenter!

 

Kurt!Christensen!
Centerleder!Spektrum!Odder!

Peter!Nielsen!
Centerleder!Hedensted!Centret!



 Tilbud fra vores 
samarbejdspartner: 



 

ProPrint – Din kreative leverandør, med alle muligheder samlet 
ét sted. 

Hvis Firmaet bruger mange forskellige ting, både til den daglige drift, til generel 
markedsføring eller til specielle begivenheder som messer, work shops, udstillinger og 
events – kan det så ikke være utroligt tidskrævende at finde de rette leverandører og 
kontakter til hver enkelt ting? 

Netop for at spare på din tid, og din økonomi, har vi her i ProPrint specialiseret os i, at 
være din kreative totale leverandør. 

Gennem en del år har vi opbygget en viden i, hvad du skal bruge i hvilke situationer, så 
allerede når du henvender dig til os, og fortæller om din situation ved vi hvor vi skal hen 
ad. 

ProPrint producerer in-house og med samarbejdspartnere, og i tæt samarbejde med 
vores leverandører sikrer vi, at netop du får dét du skal bruge til den rigtige pris – 
hverken mere eller mindre – vi er altid klar med et løsningsforslag, og kan som nogle af 
de få i branchen tilbyde oplag fra kun ganske få styk, og op til alt du skal bruge. 

Desuden har vi til din fordel egen grafisk afdeling, hvor vi kan være behjælpelige med at 
få dit unikke udtryk på dine produkter – så du vil altid udskille dit firma og produkt med 
dit eget gennemgående design. 

Tænk ProPrint når du tænker: 

• Tryksager 
• Grafisk arbejde 
• Kopi & print 
• Storformat print 
• Roll-up 
• Skilte & bannere 
• Labels 
• Kopper 

- Og alt det andet du ikke vidste du lige stod og manglede til netop DIN hverdag – 
eller til specielle lejligheder. 
Vi er med dig fra start til slut, og med ProPrint har du aldrig fortrudt. 
 

Vi glæder os til at høre fra dig 

MVH ProPrint 

info@pro-print.dk 

75934950 

 



 Tilbud fra vores 
samarbejdspartner: 

GRUND SESSION KR. 32.000,- MEDLEMMER AF CONNECTSPORT KR. 26.000,- 



 Tilbud fra vores 
samarbejdspartner: 

-25% RABAT TIL 
MEDLEMMER AF 

CONNECTSPORT PÅ 
HELE KATALOGET 



 Tilbud fra vores 
samarbejdspartner: 

Der tages forbehold for pris- og specifikationsændringer samt trykfejl. Tilbuddene er ekskl. moms ab lager.

Tilbuddene gælder fra 
31. marts til 

14. april 2014

GARANTI
Altid 3 års

&
Møbler
t i l  p r o f e s s i o n e l l e

interiør
Særtilbud - KUN til Connect Sport 

medlemmer

zederkof.dk

Stand Up telt - Premium 3x3 m
Art.nr. 50300+

3.144 2.044,-

2.044,-
TILBUD35%

SPAR



 

Lagerførende Dag til dag levering              3 års garanti Kvalitetsprodukter til professionelle              Totalleverandør Nordens største udvalg3
år2

Mangler du parasoller?

Kæmpe parasol 3x3 m uden frisekant 
Sand Art.nr. 10601
Grøn Art.nr. 10602
O!white Art.nr. 10603
Sort Art.nr. 10604

4.420 2.770,-

Kæmpe Parasol 3x3 m med frisekant
Sand Art.nr. 10605
Grøn Art.nr. 10606
O!white Art.nr. 10607
Sort Art.nr. 10608

4.536 2.800,-

Bemærk der kan trykkes både på frise- og dug.

Kæmpe Parasol 4x4 m uden frisekant
Sand Art. nr. 10609
Grøn Art.nr. 10610
O!white Art. nr. 10611
Sort Art. nr. 10612

6.124 3.500,-

Kæmpe Parasol 4x4 m med frisekant
Sand Art.nr. 10613
Grøn Art.nr. 10614
O!white Art.nr. 10615
Sort Art. nr. 10616 

6.240 3.800,-

Kæmpe parasol 
med dug af 

Spuncrylic. Dugen er 
vandafvisende med 

vandsøjletryk 
på 2.000 mm. 

Stangen er af kraftig 
hvidlakeret aluminium.

Kæmpe Parasol Ø5 m uden frisekant
Sand Art. nr. 10625
Grøn Art. nr. 10626 
O!white Art.nr. 10627
Sort Art. nr. 10628

6.124 3.500,-

Kæmpe Parasol 5x5 m med frisekant
Sand Art. nr. 10629
Grøn Art. nr. 10630
O!white Art.nr. 10631
Sort Art. nr. 10632 

6.240 3.800,-

Infrarød varmelampe 1.500W
Infrarød varmelampe i professionel 
kvalitet, som giver en behagelig 
strålevarme. Til brug både indendørs i 
f.eks. cafe/restaurant og udendørs 
Art.nr. 16200

1.668 825,-

843,-
SPAR

Markedsparasol 3x3 m - Fullprint
Markedsparasol med hvid skærm 
beregnet til fullprint. 
Art. nr. 099099

1.950 1.560,-

Bemærk: Min. bestilling 10 stk.

NYHED

Vi laver også 
tryk på parasoller. 

Pris fra 715,-

2.770,-
Tilbud



 

Lagerførende Dag til dag levering              3 års garanti Kvalitetsprodukter til professionelle              Totalleverandør Nordens største udvalg Webshop zederkof.dk - Over 4000 varenr.              Kundeservice 89 12 12 00              Zederkof A/S Prins Christians Kvarter 28 • 7000 Fredericia 3

Findes også i flere størrelser og farver

4.885,-

Parafix 
3x3m

Kæmpeparasol egner sig 
både til store og små 

restaurationer/beværtninger

Marineblå Art.nr. 27004
SPAR 2.862,-

Findes i flere størrelser og farver

15.089,-

ParaKing 
5x5m

Kæmpeparasol egner sig 
både til store og små 

restaurationer/beværtninger

Hvid Art.nr. 27220

SPAR 6.755,-

Der tages forbehold for pris- og specifikationsændringer samt trykfejl. Tilbuddene er ekskl. moms ab lager.

-25% RABAT TIL 
MEDLEMMER AF 

CONNECTSPORT PÅ 
HELE KATALOGET 



 



 



 



 

 

KONTAKT!CONNECTSPORT!
!

EFMAIL!:!INFO@CONNECTSPORT.DK!
!

PETER!MEJER!MORTENSEN!

EFMAIL!:!PM@CONNECTSPORT.DK!
TEL.!:!24!77!45!03!

 

MEDLEMSKAB!KR.!8.900,F!KR.!EKSKL.!MOMS!ÅRLIGT.!
 

KUNNE(DU(TÆNKE(DIG,(AT(HØRE(OM(AT(BLIVE(
MEDLEM(AF(CONNECTSPORT,(SÅ(KONTAKT(OS(

FOR(ET(UFORPLIGTENDE(MØDE.!

Et(medlemskab(inkluderer!
!!
•4!årlige!netværksmøder!
!!
•Sparring!med!andre!i!netværket!
!!
•Nye!forretningsrelationer!
!!
•Medlemsnyt!
!!
•Tilbud!om!Kurser,!arrangementer!o.!lign.!
!!
•ConnectSPORT!logo!til!fri!afbenyttelse!!
!!
•Mulighed!for!at!benytte!rabatordninger!igennem!ConnectSport!


