Invitation
til Høstfest

Den 22.
september
2014

tid & sted
Mandag den 22. september 2014
kl. 9 - 13
med efterfølgende frokost
Stakladen/
Richard Mortensenstuen,
Aarhus Universitet

Kom med, når vi høster guldkornene !
Sommeren går på hæld, og det gør projektet ErhvervsturismeAkademiet også. De seneste to år har aktører inden for erhvervsturisme
kunnet deltage i en række kurser om bl.a. salg, værtskab, kommunikation og forretningsudvikling.
Nu er det tid til at høste erfaringerne, når vi samler op på de sidste to år og præsenterer resultater og best practices fra deltagende virksom
heder. Du får samtidig inspiration til, hvordan du kan fortsætte udvikling og vækst i din virksomhed.

ErhvervsturismeA kademiet
siger tak for nu

høstfesten

kort og godt

PROGRAM
• Kl. 8.30: Morgenkaffe inden dagens arbejde
• Kl. 9.00: VELKOMST
• RESULTATER: Hvad har vi opnået i ErhvervsturismeAkademiet?
• CASES: Hør kollegers udbytte af de frø, der er sået i deres virksomheder
• MARKEDSPLADS: 3 boder; Digitalisering, Forretningsudvikling og Værtskab –
høst guldkornene og så nye frø
• MEGATRENDS: Fremtidsforsker Anne Skare Nielsen fortæller om hotte trends
for fremtidens erhvervsturisme
• FESTLIGT PUNKTUM: Skuespiller Vivienne McKee giver en kærlig, kritisk
og international vinkel på dansk service – stof til eftertanke og et godt grin
• Kl. 13.00: Vi har høstet og plantet – tid til frokost for dem, der har lyst
• Tak for i dag!

Anne Skare Nielsen

Vivienne McKee

Hvem kan høste?
Alle er inviteret: medarbejdere, ledere og interessenter
inden for erhvervsturisme på fx hoteller, restauranter,
attraktioner og destinationskontorer.
Du er velkommen, uanset om du har deltaget på
ErhvervsturismeAkademiets kurser eller ej.

MELD DIG TIL HØSTFESTEN
Tilmeld dig nu via dette link:
Tilmelding-afslutningsseminar-høstfest senest 5. september.
Det er gratis at deltage mod registrering af dine timer.
Vi glæder os til at se dig!

ErhvervsturismeAkademiet
for Midtjylland
Projektleder Britt Hoffmann
Tlf. + 45 2090 7878 · bhw@visitaarhus.com
www.erhvervsturismeakademiet.dk

