Program Company Dating 2018
Så er vi igen klar til at holde Company Dating for hele turismeerhvervet i Det Sydfynske Øhav. Vi glæder os
til at se og gense jer til inspiration og netværk.
Kom og vær med:

Onsdag d. 11. april kl. 15-17.30

Hotel Christiansminde, Christiansmindevej 16, 5700 Svendborg
På årets Company Dating tager vi udgangspunkt i en præsentation af mulighederne for Det Sydfynske Øhav
som Unesco Global Geopark. Dagens tema er salg og kulturforståelse med særligt fokus på aktive
oplevelser til det tyske marked. Vi dater og du møder netop dem, der kan være med til at gøre dine
produkter endnu mere unikke og give kunden en ekstra oplevelse.
Program:











Velkomst ved Nina Brandt Jacobsen, Naturturisme I/S – siden sidst; Geopark og internationale
samarbejder
Oplæg v. Sandra Schneider Neelmeyer, Market Communicator Manager hos Destination Fyn
Sandra fortæller om det tyske marked og de tyske feriegæster; hvordan ser en tysker på Danmark?
Hvad skal man tænke på, hvis man vil tiltrække tyske gæster?
Hvem er vi her i dag? Kort præsentationsrunde
Kaffepause med mulighed for dating
CASE: Ibi Bootsverleih, v. Nikolaj Östa. Nikolaj fortæller historien om Ibi Bootsverleih, hvor han
arbejder fokuseret med de tyske lystfiskere. Hans forretning holder til på Langeland og udlejer huse
og både, samt afholder events for lystfiskerne.
Company Dating: Vi dater med fokus på de aktive turister og det tyske marked - indenfor temaerne;
Vandring, Cykel, Lystfiskeri, Havkajak, SUP og Surf, Ridning, Dykning og Undervandsjagt. Husk at de
aktive turister både skal spise, opleve, guides, sove, transporteres etc. så alle, der vil byde ind i
denne værdikæde, kan være med!
Opsamling, afrunding og next step ved Nina Brandt Jacobsen, Naturturisme I/S.

HUSK TILMELDING TIL Nanna.Heinrich@svendborg.dk senest d. 3. april 2018.

Vi glæder os til at se dig!
De bedste hilsner fra
Nina & Nanna

Company Dating afholdes som en del af projektet REACT, der finansieres af midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling
Husk at der på Company Dating er et No Show Fee på 100 kr. som opkræves, hvis man enten ikke dukker op eller melder afbud
senere end 48 timer før arrangementet.

