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Vejle Kommune sætter gang i udviklingen af en ny 
erhvervspolitik, og turisme og oplevelser bliver et 
centralt element. Vi ønsker turisme og oplevelser 
dybt integreret i kommunens erhvervsudvikling  : 

•  Turismen i sig selv skal prioriteres. 
•  Turismen skal i højere grad være driver for vækst 

og udvikling uden for sin egen værdikæde.

Vi inviterer derfor til turismekonference
 
Onsdag 22. maj kl. 09.30   -15.00
Givskud Zoo, Løveparkvej 3, 7323 Give

På konferencen får vi inspirerende oplæg fra førende 
eksperter. Sammen fordyber vi os i spørgsmål omkring 
behovene for investeringer og kompetencer i erhverv- 
et, og mulighederne for strategiske samarbejder. 

På dagen møder du   :
•  Serieiværksætter og ekspert i digitalisering og op- 

levelser, Tine Thygesen.
•  Morten Jensen, marketingchef i BC Hospitality Group.
•  Anja Sfyrla, COO i Gottlieb & Co og tidligere chef for 

forretningsudvikling i VisitDenmark.
•  Morten Hechmann Andersen, Formidlings- og 

marketingchef hos Givskud Zoo.
•  Allan Tambo Christiansen, kongreschef i VisitAarhus.
•  Sofie Plenge, kulturdirektør i Vejle Kommune.

Vi håber at se dig og ser frem til din tilmelding :  
Tilmelding

Venlig hilsen

Jens Ejner Christensen Niels N. Ågesen
Borgmester  Kommunaldirektør
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https://tilmeld.vejle.dk/804/
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Program :

09:30 Ankomst med let morgenmad og networking                                                                                                                 
 
10:00  Borgmester Jens Ejner Christensen og Anna Porse Nielsen, ekspert i  
 oplevelsesøkonomi og direktør i Seismonaut, byder velkommen og sætter  
 rammerne for dagen.

10:20   Morten Damgaard Nielsen, chef for erhvervsservice og turisme i Vejle Kom-
mune: Et overordnet vue ind i turismelandskabet, som det tegner sig pt. 

10:35  Tine Thygesen, digitaliseringsekspert, serieiværksætter og CEO i The Creators  
 Community : Sådan skaber iværksætteri, digitalt lederskab og ikke mindst  
 teknologi fremtidens oplevelser. Med en smule mod og start up-metoder kan  
 selv en etableret virksomhed skabe innovation. 

11:10  Anja Hartung Sfyrla, Chief Operating Officer i Gottlieb & Co og Morten Jensen, 
marketingdirektør i BC Hospitality Group  : Derfor er der ikke et marked for ferier, 
men for afslapning, eventyr og samvær. Fremtidens oplevelser skaber nye, 
strategiske partnerskaber. Dem har de selv lavet nogle stykker af, bl.a. med FC 
Midtjylland, Twentieth Century Fox, BoConcept og Lakrids by Bülow.

11:45 Moderatøren aktiverer deltagernes braintrust (husk mobiltelefonen!)

12:00  Eksotisk frokostbuffet i Zooasen

12:45  Richard Østerballe, direktør i Givskud Zoo, tager ordet i Zooasen og giver et 
indblik i det nyeste og hotteste fra zoo pt. – Brillebjørnene ! 

13:00  Valgfri samtalesalon med enten :
 – Allan Tambo, erhvervsturismechef i VisitAarhus, om konferencer og events.
 – Morten Hechmann Andersen, formidlings- og marketingchef i Givskud Zoo,  
       om familieturisme.
 – Sofie Plenge, kulturdirektør Vejle Kommune, om kultur- og naturturisme. 

14:15  Feedback på samtalesalonerne 
 
15:00 Afslutning efterfulgt af networking, melorme og jubilæumsøl i Zooasen


