UP TO DATE 9-10 NOV

									

Nu gör vi Dalarna till
bäst i klassen!
Up to Date 9-10 nov 2017, Romme Alpin, Borlänge
Det är dags för den nionde upplagan av Up to Date. De mål och strategier
vi formade tillsammans 2009 har vi i hög utsträckning uppnått. Vi behöver nu
sätta nya mål och ta fram nya strategier för att fortsätta utveckla Dalarna
som besöksregion. Nu tar vi sikte på år 2030!
Välkommen! Din medverkan är värdefull och vi hoppas att du tar dig
tid att komma!
Carl Johan Ingeström
Visit Dalarna AB
		

Mark Baljeu
Dalarnas Besöksnäring
ekonomisk förening

Vi vill bjuda in dig till ett inspirerande & engagerande seminarium för
Dalarna och vår nya besöksnäringsstrategi!
Dalarnas nya profil & strategi ska locka ännu fler besökare till Dalarna!
Vår vägvisare för hur vi tillsammans kan skapa nationell och internationell attraktionskraft!
Vårt verktyg för hur vi tillsammans ska göra fler och bättre affärer!

Ur programmet 9-10 november
 Vision & strategi – navet för vår utveckling.
 Hur kan du dra nytta av strategin för att göra fler och bättre affärer?
 Vår gemensamma destinationsbolag, Visit Dalarna presenteras.
 Kända profiler ger sin syn på vår destination.
 Ta del av trender, resmönster och våra målgruppers behov.
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 Den digitala revolutionens påverkan och möjligheter.
 Ta tillfället i akt och diskutera framtiden och utvecklingen med kollegor, beslutsfattare
från näringsliv, offentliga organisationer, föreningar, idrott, kulturliv med flera.
 Interaktiva workshops med teknik som tar dialogen till nya höjder.
 Dialog, delaktighet, framgång, skratt och fest…

Vi följer upp förra årets succé med mingelmiddag och övernattning!

Tid: 		
				

9 november 10.00 - 17.30 - Fika finns från kl 09.00
10 november 09.00 - 14.30

Plats: 		

Romme Alpin, Borlänge

Anmälan gör du här: www.visitdalarna.se/uptodate
Sista anmälningsdag är den 20 oktober. Först till kvarn gäller...
 Seminariet inkl lunch och fika är kostnadsfritt.
 Gemensam mingelmiddag och övernattning betalar var och en för sig.
 Utebliven närvaro debiteras 500 kr. Avbokning ska ske senast 5 nov.

