INSPIRATION TIL NYE AKTIVITETER OG ØGET INDTJENING I
FORBINDELSE MED EVENTS OG FØDEVAREMARKEDER

Kieler woche

INVITATION

Kieler Woche har fundet sted siden 1882 og er i dag Nordeuropas største sommerfestival med over 2000 events og mere
end 3 millioner besøgende i løbet af 9 dage. Vi mødes med
teamet bag eventen, som vi udveksler erfaring med.
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Vi besøger Kieler Woche, som har fundet sted siden 1882 og er i dag Nordeuropas største sommerfestival med over 2000 events og mere end
3 mio. besøgende i løbet af 9 dage. Vi mødes med teamet bag eventen.

program

terne selv er involveret i aktiviteter på markedet.

Endelig kommer Nelly Frees Riggelsen fra Naturmælk og fortæller,
hvordan Naturmælk, som er Danmarks næststørste økologiske mejeri,
markedsfører og sælger deres produkter i forbindelse med events som
Roskilde Festival og Roskilde Dyrskue.
Pris: kr. 995,- ex. moms per person
Tilmelding: Anni Simonsen på as@vifu.net senest mandag den 24. november 2014

tiRSDaG DEn 2. DECEMBER
Kl. 12.00: Afgang med bus fra Vejle
PROGRAM
TIRSDAG
DEN 2. DECEMBER
Kl. 14.00:
Møde med

– En let frokost i bussen

teamet bag ”Kieler Woche”

Kl. 12.00: Afgang med bus fra Vejle – en let frokost i bussen

Kl. 18.00:
Besøg
på eventen
julemarkedet
Kieler
Kl. 14.00:
Møde med
teamet bag
”Kieler Woche”
Kl. 18.00: Besøg på julemarkedet i Lübeck
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Altstadt Weihnachtsmarkt
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ONSDAG DEN 3. DECEMBER
Kl. 08.00:
Morgenmad
onSDaG
DEn

3. DECEMBER

Kl. 11.00: Afgang med bus til Aabenraa

Kl. 08.00:
Morgenmad
Kl. 12.30:
Frokost på
Krusmølle

Kl. 13.00: Henrik Loff fortæller om julemarked på Krusmølle og events

Kl. 11.00: Afgang med bus til Aabenraa

Kl. 14.00: Nelly fortæller hvordan Naturmælk bruger events
Kl. 15.30: Afgang med bus

Kl. 12.30: Frokost på Krusmølle

Kl. 17.00: Ankommer vi i Vejle

Kl. 13.00: Henrik Loff fortæller om erfaringerne på Krusmølle med
at kombinere et traditionelt julemarked med spændende
lokale fødevarespecialiteter, og hvordan producenterne
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Kl. 14.00: Nelly fortæller, hvordan Naturmælk bruger events
Kl. 15.30: Afgang med bus
Kl. 17.00: Ankommer vi i Vejle
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