
	  

	  

CONNECTSPORT I  
STOR FREMGANG 
 
Velkommen til ConnectSport News Juni 2015. 
 
Vi i ConnectSport er meget glade for den  
stigende interesse der er til vores netværk. Og i 
den forbindelse vil vi gerne sige mange tak til 
til alle medlemmer og samarbejdspartnere, for  
den enorme opbakning til ConnectSport. I den seneste tid har 
vi haft to meget succesfyldte oplevelser. Den ene med en meget positiv 
HI brancheudstilling hvor vi var tilstede med en stand. Gennem hele messen var 
der en stor interesse for ConnectSport og vi fik også nye medlemmer på dagen. 
Den anden i forbindelse med vores Maj Session, hvor vi var forbi det spændende 
Medius Holsted. 
 
Vores næste session afholdes i august og det glæder vi os også enormt til. Jeg vil 
gerne ønske alle en rigtig god sommer og jeg glæder mig til det videre samarbejde 
fremover. 
Netværk er det vigtigste, for sammen kan man flytte noget. 
 
Tøv ikke med at kontakte mig, hvis du har en god ide eller noget på hjertet. 
 
God fornøjelse, med ConnectNews Juni 2015, og rigtig god sommer. 
 
Vi ses 
 
Peter Mejer Mortensen 
pm@connectsport.dk 
tel. 24 77 45 03 

CONNECTSPORT  

NEWS 
DET ER IGENNEM CONNECTSPORT’S NETVÆRK, 

DU HAR ADGANG TIL MASSER 
AF VÆRKTØJER OG MULIGHEDER FOR AT SKABE 

EN ENDNU BEDRE SITUATION OG RESULTATER. NETWORKING ER IKKE EN 
SMART TREND, MEN EN MÅDE 
AT TÆNKE OG ARBEJDE PÅ, 
SOM ER KOMMET FOR AT BLIVE. 
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FOTO	  FRA	  CONNECTSPORT	  HI	  BRANCHEMESSEN	  OG	  
MAJSESSION	  HOS	  MEDIUS	  HOLSTED	  



	  



	  



	  



	  



	  



	  



	  



	  



	  



	  



	  

Jylland og Fyn:
Henrik Skødt
4040 7784

hss@vinforsyning.dk

Sjælland:
Jacob Kristensen

2311 5491
jvk@vinforsyning.dk

VINEN DER 
ER I EN FLASKE 
FRA ØSTJYSK 

VINFORSYNING 
KAN VÆRE 

KRAFTIG, LET 
SØD, TØR
PERLENE

DVÆLENDE OG 
CHARMERNDE.

MEN ALDRIG 
LIGEGYLDIG.



	  

FÅ RABAT PÅ VÆRELSER OG 
MØDEPAKKER HOS SCANDIC    
Book overnatning
Vi har 22 hoteller fordelt over hele landet. Når du bor 
hos os, er vores berømte morgenbuffet altid inkluderet 
i værelsesprisen, og der er fri WiFi på hele hotellet. Du 
kan altid nyde en god middag i vores restauranter eller 
måske en forfriskning i baren, og alle vores hoteller 
tilbyder veludstyrede fitnessfaciliteter.  

Book på scandichotels.dk og anvend følgende 
aftalenummer: D000035978

scandichotels.dk

Book møde
Hvis du skal holde møde, ved vi hos Scandic, hvad der 
skal til, for at dit møde bliver en succes. Vi står klar til 
at hjælpe dig med din planlægning, og hos os finder 
du Danmarks bedste mødeforplejning. Kontakt os - så 
hjælper vi dig med at koordinere hele arrangementet på 
ét af vores hoteller.

Kontakt Scandic Meeting Team på tlf. 33 48 04 04 
eller skriv til meeting.dk@scandichotels.com

Vi har netop indgået en aftale med ConnectSport og kan nu tilbyde 8% rabat på 
overnatning på vores daglige flexpris samt 7% rabat på alle vores mødepakker.



	  



	  

	  

• Årlige netværksmøder.
• Sparring med andre i netværket.
• Konkrete besparelser på musik og events.
• Medlemsnyt.
•  Tilbud om uddannelse, kurser, arrangementer o. lign.
•  Indkøbs- og leverandøraftaler.
•  Mulighed for at benytte rabatordninger.
•  Vi udfordrer hinanden og leverer kvalitetsindspark.
•  Kommerciel sparring og eventoplæg.

LANDSDÆKKENDE NETVÆRK 
for idrætshaller, sportscentre  
og svømmehaller i Danmark
Professionelt netværk hvor du får input, sparring og konkrete fordele. 
Netværk er meget værdifuldt og ekstremt vigtigt. ConnectSport og dets 
medlemmer er aktive og vil sammen flytte hinanden og branchen.

Ønskes medlemsskab eller drøftelse så kontakt:

Peter Mejer Mortensen
E-mail: pm@connectsport.dk

Tel.: 2477 4503

Det er igennem ConnectSport’s netværk, du har adgang til 
masser af værktøjer og muligheder for at skabe en endnu 
bedre situation og resultater. Networking er ikke en smart 
trend, men en måde at tænke og arbejde på, som er kommet 
for at blive.

www.connectsport.dk


