Onsdag 16. januar 2019 inviterer foreningen Nordjysk Mad & Turisme i samarbejde med Erhverv Norddanmark, Kruse Vaske
og UCN Business den danske hotelindustri og dens samarbejdspartnere til Executive Seminar under
overskriften ”Hjemmebanefordel”.
Seminaret, der finder sted i forbindelse med konkurrencen ”Bedre hotelbundlinje – Årets Hôteliére 2019”, skal medvirke til,
at Aalborg og Nordjylland står stærkere i forhold til nationale og internationale gæster. Målet er at styrke det lokale værtskab
og den lokale erhvervsvenlighed. Det skal ske gennem co-creation og samarbejde på tværs af erhvervslivet med fokus på,
hvordan konkrete aktiviteter kan skabe bedre bundlinje for de deltagende parter.
På seminaret drøfter vi, hvordan man skaber lokal hjemmebanefordel i Danmark, og hvor vi i Aalborg og Nordjylland kan
drage nytte af erfaringer, der er gjort i andre dele af landet – og dermed skabe progressive aktiviteter til fælles fordel.
Du bør deltage i Executive Seminar, hvis du:
•

Sammen med andre beslutningstagere vil skabe oplevelser på din hjemmebane,
der påvirker bundlinjen positivt

•

Ønsker at øge kvaliteten af oplevelsesudbuddet til dine kunder

•

Vil forstå, hvorfor det er vigtigt at skabe oplevelser på din hjemmebane

•

Vil bryde den vante tankegang og skabe samarbejde mellem din virksomhed
og hotelerhvervet til bedre bundlinje for alle

•

Vil vide, hvordan du kan spare din virksomhed for rejseomkostninger
og bruge din egen hjemmebane til at skabe kundeoplevelser udover det sædvanlige.
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Tid og sted

Pris

Tilmelding

Onsdag den 16. januar 2019
Kl. 12:30 - 22:00

Deltagelse er gratis
(bemærk: antallet af pladser er
begrænset og de afsættes efter
først-til-mølle-princippet)

Tilmelding skal ske via linket her:

Comwell Hvide Hus Aalborg
Vesterbro 2
9000 Aalborg

www. nordjyskmadogturisme.nemtilmeld.dk/7/

Tilmeldingsfrist søndag
den 6. januar 2019 kl. 23:00

Ved afbud efter tilmeldingsfristen
eller ved udeblivelse faktureres
kr. 795 excl. moms.
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