
BRUGERVEJLEDNING AF ATIB-POINT

Hvad er ATIB-point?
Som abonnenten på ATIB.dk ved Fuld Pakke får du 8.000 point, som kan anvendes på ATIB-kurser, workshop og til køb 

af kursusmaterialer. Et point kan ligestilles med en dansk krone. Fx 8.000 point kan omsættes til et samlet køb på 

8.000 DKK. 

Hvordan bruger jeg mine point?
Hvis du ønsker at bruge dine point på fx køb af en ATIB-kursusmateriale, har du følgende bestillingsmuligheder:

1. Ring på 97 51 07 17 og bestil

2. Klik ind på atib.dk/kurser. Scroll ned til kursusmaterialer og vælg det aktuelle materiale. Bestil ved at udfylde 

                 bestillingsformularen.

3. Ring til din lokale konsulent (visitkort er vedlagt) og bestil.

Hvad er ATIB-kursusmaterialer?
Med kursusmaterialet bliver det nemmere for dig at implementere den nye viden, du får på kursusdagen, i din hver-

dag. På www.atib.dk finder du de aktuelle kursusmaterialer til ATIB-kurser og workshops for skoler, daginstitutioner og 

foreninger. Derfra har du mulighed for at bestille disse ved at udfylde bestillingsformularen.

Hvor mange point har jeg tilbage?
Så snart du har gennemført din første bestilling, og vi har fratrukket dine point, får du en opfølgningsmail, hvor vi 

orienterer dig om, hvor mange point du har til gode.

Hvor længe er ATIB-point gyldige?
ATIB-point er gyldige i hele abonnementsperioden fra den første t.o.m. den sidste abonnementsdag, og kan anvendes 

på ATIB-kurser og køb af kursusmaterialer.

ATIB-point kan ikke kombineres med:
ATIB-point kan ikke kombineres med øvrige rabatter.

God fornøjelse!
De bedste hilsner
ATIB

LAD OS SAMMEN GØRE LÆRING AKTIVAKTIVITET TRÆNING INDLÆRING BEVÆGELSE



ATIB placerer bevægelsen i centrum. Aktivitet, Træning, Ind-
læring og Bevægelse er nøgleord for at skabe den optimale 

løsning for undervisning, hvad enten det udspiller sig i skolen, 
i børnehaven eller i idrætsforeningen. Både i vores visuelle 

fremtoning og backstage arbejder vi intensivt på at være med 
til at løfte et ansvar om at skabe de idéelle rammer for en god, 

varieret, spændende og sjov undervisning i bevægelse. 

Besøg os på www.atib.dk
Eller kontakt A-Sport på
tlf:  9751 0717 
e-mail:  atib@a-sport.dk
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