
DAMP PÅ!
til dig 

der driver virksomhed indenfor turismebranchen 
til netværks- og inspirationsarrangement:

PÅ VETERANBANEN  BRYRUP-VRADS

mandag den 20. august 2018 
kl. 15:00 - 19:30

SE PROGRAM PÅ NÆSTE SIDE

Formålet med arrangementet er at skabe et inspirerende møde(sted) 
for virksomheder indenfor turismebranchen - så nye ideer, relationer og 

forretningsmuligheder kan opstå.

Deltagelse i arrangementet er gratis- 
men grundet begrænset antal pladser i toget, er tilmelding nødvendig. 

Skriv til Louise på LHN@learnmark.dk - så hurtigt som muligt og senest den 01. august - 
og reserver din plads på 1ste klasse mod endnu mere damp på DIN forretning!



Vores fritid har stor værdi - og er noget mange bruger mange penge på. Turisme- 

og oplevelsesbranchen er derfor områder hvor der er positive strøminger og 

hvor der er  masser af mere forretning at hente, for virksomheder som tør 

tænke nyt, gå nye veje og indgå i nye samarbejder. Vi  inviterer derfor på togtur 

med masser af inspiration til nytækning og muligheder for netværk under 

overskriften:

ANKOMST TIL BRYRUP. 

AFGANG KL. 15:00

Forfriskninger og ombordstigning

DET DER CO-CREATION 

- ER DET IKKE BARE NOGET FOR KØBENHAVNERE?

Der er både storhed, styrke og muligheder vækst i butikken at hente 

for virksomheder der arbejder sammen indenfor turismebranchen. 

Stefan Brendstrup fra Pluss  fortæller om det der Co-creation og giver 

eksempler på hvor det fungerer og hvorfor - og kommer med tips til 

effektiv kopiering af succeser..

WORKSHOP OG STRUKTURERET NETWORKING

Vi optegner potentielle nye og forretnings-givtige forbindelser 

mellem deltagerne.

KONCEPTUDVIKLING 

- ELLER AT SKYDE MED SKARPT

Rasmus Johnsen stiller skarpt på, hvordan man kan arbejde med at 

udvikle et lokalområde ved bredt samarbejde mellem lokalbefolkning, 

foreninger og kommune. Omdrejningspunktet er Cold Hawaii, 

som Rasmus har været med til at udvikle helt fra begyndelsen. 

Indledningsvis fra en kælder i Odense sidenhen som bosat med sin 

familie i Thy. Rasmus var manden bag masterplanen for Cold Hawaii, 

som lå færdig i 2007. Planen har været grundlaget for en række 

initiativer i Thy inden for events, bosætning, turisme og uddannelse 

med surfing som omdrejningspunkt. Rasmus har været dybt 

involveret i en række af initiativerne, herunder syv år med World Cup 

i windsurfing i Klitmøller og senest VM i Stand Up Paddle boarding i 

København og Vorupør.

WORKSHOP OG STRUKTURERET NETWORKING

Vi hjernestormer sammen om ideer til nye koncepter vi kan skabe og 

drage nytte af sammen. 

VELFORTJENT MIDDAG 

og derefter kørsel retur til Bryrup

DER FLØJTES AF - TAK FOR IDAG!

DAMP PÅ!

mandag den 20. august 2018 - kl. 14:30 - 19:30

VETERANBANEN  BRYRUP-VRADS

FRA KL. 14:30

KL. 19:30


