Gratis hjælp og
rådgivning til værter af
internationale kongresser
i Region Syddanmark
VERDEN ER NYSGERRIG PÅ DIN VIDEN

Hvem er vi?
Inspiring Denmark er en non-profit organisation, som har
til formål at styrke erhvervsturismen og vidensvæksten
i Syddanmark. Vi tilbyder gratis rådgivning til enkeltper
soner, virksomheder eller organisationer med visioner om
at tiltrække større internationale kongresser til regionen.
Som potentiel kongresvært kan du når som helst trække
på vores viden og erfaring, uden at det koster en krone.

Hvilke konsulentydelser kan vi hjælpe dig med?
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Find kongressen
Har du selv en international kongres i kikkerten?
Eller skal vi holde øjne og ører åbne for dig?

Udvikling af præsentationer og bud
Vi udarbejder gerne tilbuds- og præsentationsmateriale
herunder bid-bøger og power point-præsentationer for dig.

Networking og salg
Vi afholder ‘site inspections’, hvor de internationale
beslutningstagere, som bestemmer hvor kongressen
skal afholdes, inviteres til Syddanmark og møder dig.
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Uvildig sparringspartner
Når kongressen er vundet, følger vi med fra sidelinjen
som din uvildige, strategiske sparringspartner gennem
hele planlægningsforløbet.

Markedsføring af kongressen
Vi rådgiver om markedsføring og materialer til din kongres,
så du sikrer maksimal opmærksomhed og højt deltagerantal.

Evaluering
Når kongressen er slut, deltager vi gerne i en evaluering
af forløbet, så værdifuld viden og erfaring kan bringes i
spil i fremtiden.

HUSK!
Du kan altid kontakte os, uanset hvor langt du er i
planlægningen af kongressen. Vi rådgiver også
byer omkring byværtskab og borgerinvolvering i
forbindelse med internationale kongresser.

Værtskab for en videnskabelig kongres er en katalysator. For dig
som vært. For din institution. For dit fagområde. Gevinsterne ved
at stille sig i spidsen for en kongres er store. Udvidet netværk.
Nye samarbejdsmuligheder. Der fører til nye artikler og bevillinger. Og et statement om et fagligt miljø af internationalt niveau.
Det er et fantastisk udstillingsvindue. Og med Inspiring Denmark
har vi som værter fået en tiltrængt håndsrækning, der er med til
at sikre, at vi kan fokusere på det faglige indhold.
KIM BRIXEN, SYGEHUSDIREKTØR, OUH

Inspiring Denmark
Jernbanegade 75-77
5500 Middelfart
Tlf. 75 82 92 10

info@inspiringdenmark.dk
www.inspiringdenmark.dk
www.inspiringdenmark.com

DEN EUROPÆISKE UNION
Den Europæiske Fond
for Regionaludvikling

Vi investerer i din fremtid

