ANDERLEDES MØDEOPLEVELSER
Invitation til opfølgningsworkshop

Sæt allerede nu kryds i kalenderen torsdag den 10. april 2014 kl. 9-15!

MEETOVATORS
Det er nu ved at være et år siden, at første hold ”Anderledes Mødeoplevelser” blev startet.
I løbet af 2013 gennemførte ErhvervsturismeAkademiet 3 hold med i alt 50 udklækkede meetovators.
Vi vil gerne medvirke til implementering af det lærte samt til den udvikling, det kan medføre netop
hos jer. Således det sikres, at I har noget at bygge videre på.

PROGRAM
Glæd jer til en spændende dag, hvor vi får besøg af mødekunde Margit Glintborg
fra Grundfos og projektchef for erhvervsturisme, Steen Møller fra VisitDenmark.
Ann Hansen og Bo Krüger vil lede os igennem dagens program, der vil indeholde:
Forløbets sammenhæng, og det potentiale det har i forhold til mødekunden
Hvilke udfordringer opstår – og hvordan kan de imødekommes?
Rådgivning og hjælp til at komme videre ud fra jeres individuelle behov
Inspiration fra andre og indbyrdes sparring
Hvordan bruges meetovation som markedsføringsparameter på int./nat. plan

HVEM KAN DELTAGE
Workshoppen er målrettet lederen fra de deltagende virksomheder på alle 3 hold ”Anderledes Mødeoplevelser” i 2013.
Øvrige medarbejdere der har deltaget i forløbet er også meget velkomne. - I afgør selv hvem og hvor mange.
Vi håber I som minimum vil deltage 1 leder og 1 tidligere deltager/medarbejder.

HVOR SKAL DET HOLDES
Rigtig mange af deltagerne tilkendegav, at det var en ekstra bonus at komme rundt på de
forskellige deltagende virksomheder. De steder der var vært, fik mulighed for feedback
på oplevelsen. Vi aftaler snarest, hvor workshoppen afholdes.
Kontakt Britt hvis du/I har lyst og mulighed for at lægge hus til dette den 10. april.

TILMELDING
Sæt allerede nu kryds i kalenderen og send mig en mail snarest om I regner
med at komme. Vi kontakter jer igen ca. 1 måned før arrangementet for
endelig tilmelding.

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

