PROGRAMMA FRYSK REKREAASJE KONGRES
2018 wordt een belangrijk jaar voor Friesland als provincie. En voor u als ondernemer. En als vervolg op
het succesvolle congres van vorig jaar, willen wij u ook dit jaar weer informeren, inspireren en
enthousiasmeren ter voorbereiding op 2018. Friesland wordt als nooit te voren in beweging gezet.
Toeristen kunnen in 2018 volop genieten van de unieke combinatie tussen kunst, cultuur, water en
natuur. Bent u er klaar voor?
Welke rol kunt u en wilt u als ondernemer spelen? Hoe kunt u inhaken op dit bijzondere jaar? Wij vertellen u daar
graag meer over en gaan samen met u op ontdekkingstocht op 11 december tijdens het Frysk Rekreaasje
Kongres. We spitsen ons toe op drie sporen 'Cijfers & Trends', 'Productontwikkeling' en 'Online Marketing &
Social Media'.

Welke rol kunt u en wilt u als ondernemer spelen? Hoe kunt u inhaken op dit bijzondere jaar? Wij vertellen
u daar graag meer over en gaan samen met u op ontdekkingstocht op 11 december tijdens het Frysk
Rekreaasje Kongres. We spitsen ons toe op drie sporen 'Cijfers & Trends', 'Productontwikkeling' en 'Online
Marketing & Social Media'.

Programma van 11.30- 12.00 uur
In de ochtend laten wij u tijdens de inloop, onder het genot van een hapje & drankje,

zien wat er speelt en hoe u hier onderdeel van kunt uitmaken. U krijgt hier ook de
gelegenheid om u in te schrijven voor twee "sporen" naar keuze.

Programma van 12.00 - 13.15 uur
Directeur Martin Cnossen Merk Fryslân
Bert Kranendonk Productontwikkeling
Ynbusiness

Lunch & Markt 13.15-14.15 uur

Op de markt zullen de volgende thema's aanwezig zijn:
- Persreizen
- Travel Trade & Events
- LF2018

Middagprogramma van 14.15 - 16.00 uur
Na de lunch gaan we samen aan de slag. U kunt 2 sporen naar keuze volgen.
U kunt tijdens de inloop van het congres zelf aangeven aan welk spoor u wilt deelnemen.
Tussen de sporen door zal er een korte pauze plaatsvinden.

Spoor 1: Cijfers & Trends

Spoor 2: Productontwikkeling

Spoor 3: Online Marketing & Social Media

Pauze van 15.00 - 15.15 uur

Afsluiting van 16.00 - 17.00 uur
Tjeerd van Bekkum
Thema: LF2018

Prijsuitreiking
"Het beste Culturele Hoofdstad Arrangement"

Dankwoord Martin Cnossen

Borrel & Netwerken vanaf 17.00 - 18.00

