INVITATION
HALVDAGS-konference
INVITATION
TILTIL
HALVDAGSKONFERENCE

Halvdagskonferencen Alt om Kongres 2019
fokuserer på, hvordan du organiserer en
international konference eller kongres i
København.
Til arrangementet kan du:
•

•

•
•

Høre tidligere kongresværter
dele ud af deres erfaringer med 		
at stå i spidsen for en international
konference eller kongres
Møde repræsentanter fra byens
hoteller, mødesteder og
kongresarrangører og høre, hvordan
de kan assistere
Få rådgivning fra Wonderful
Copenhagens kongresafdeling
Blive klogere på fondssøgning

Efter arrangementet er det muligt at
deltage gratis på en inspirationstur
(se næste side).
Dato: Torsdag d. 7. november
kl. 8.30 - 13.00.
Adresse: Den Sorte Diamant, Det Kgl.
Bibliotek. Søren Kierkegaards Plads 1, 1221
København K.
Det er gratis at deltage, og morgenmad
samt frokost er inkluderet.

ALT OM
KONGRES

PROGRAM
08:30		
Registrering og
		morgenmad
09:00		

Velkomst

09:10		
Oplæg om Wonderful 		
		Copenhagen
09:20		
Oplæg om hoteller, 		
		
venues og de professionelle
		kongresarrangører
09:40		
Kom i snak med byens
		
partnere og Wonderful		
		Copenhagen
10:30		

PAUSE

10:50		
Erhvervs Ph.d. Thomas Trøst
		
Hansen fortæller om under		
søgelse blandt tidligere
		kongresværter
11:00		
		

Tidligere kongresværter 		
deler ud af deres erfaringer

Har du en kollega, for hvem arrangementet
kan være relevant, er du velkommen til at
videresende invitationen.

11:40		

Hvordan søger jeg en fond?

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til
at kontakte Stinne Hjortlund Kristoffersen:
altomkongres@woco.dk / 21 89 73 46.
Tilmelding senest: 25.10.2019.

12:00		

Netværksfrokost

12:30		

Rundvisning på venue

13:00		
		

Mulighed for inspirationstur
(se næste side)

TILMELDING

inspirationstur
Efter arrangementet vil det være muligt at komme på inspirationstur hos en række af
byens partnere, hvor der vil være fremvisning af faciliteter. Det er gratis at deltage og
turen vil tage ca. 2,5 timer.
Der er transport til og fra Den Sorte Diamant, Det Kgl. Bibliotek. Det er valgfrit, om man
vil med bussen retur til Den Sorte Diamant.
PROGRAM:
13.00 – 13.20: Transport
13.20 – 13.50: Besøg Villa Copenhagen (Preview - åbner april 2020)
13.50 – 14.05: Transport
14.05 – 14.35: Besøg Carlsberg Venues
14.35 – 14.50: Transport
14.50 – 15.20: Besøg Bella Center Copenhagen
15.20:

Mulighed for at blive kørt retur til Den Sorte Diamant

Når du tilmelder dig halvdags-konferencen, vil det være muligt også at tilmelde sig
inspirationsturen.

