VERSLAG BUITENLANDSE DIENSTREIS
HOEVEEL PERSONEN HEBBEN DE REIS GEMAAKT
2 (+1 begeleider )

HOELANG DUURDE DE REIS?
De conferentie was 14 en 15 februari.
1 persoon is met het vliegtuig gereisd (13 feb heen, 16 februari terug), 1 persoon is in verband met zijn
lichamelijke beperking, met de auto gereisd (in aanwezigheid van een begeleider).

WAT WAS HET DOEL VAN DE REIS?
Kennisvergaring en netwerken. European Cities Marketing organiseert diverse bijeenkomsten in het kader van
citymarketing en – branding en toerisme. In Edinburgh werd dit keer een congres georganiseerd in het kader
van ‘eventful cities’: “In Edinburgh, February 13-16 2019, we offer you a fully loaded two-day conference with
leading international experts, event owners and select international showcases that will provide you with all
the insights and inspiration you need to cultivate the event scene in your city.” De specifieke programmering
van het congres, gericht op evenementen, was aanleiding het congres te bezoeken.

WELKE LOCATIES ZIJN BEZOCHT?
De conferentie vond plaats in Edinburgh, in het conferentiecentrum gelegen naast het Sheraton hotel.

WIE HEB JE ONTMOET? (BENOEM DE FUNCTIEOMSCHRIJVING)
Diverse collega’s van uit de citybranding, - marketing en toerisme. De belangrijkste, i.v.m. mogelijke follow up
zijn:
Julia Amour, director Festivals Edinburgh
Leanne Buchan, Principal Officer for Culture & Sport, Leeds City Council
Ulrik Orum-Petersen, Festival Director & Promotor Live Nation
David Goodger, Managing Director Europe & Middle East, Tourism Economics
Ben Avison, Editorial and Conference Director, Host City

WAT HEEFT DE REIS DE GEMEENTE OPGELEVERD?
-

Inzicht in uitdagingen en oplossingen die steden van vergelijkbare grootte als Den Haag die (jaarlijks)
hebben en bieden die het gevolg zijn van de organisatie van succesvolle evenementen
do’s and dont’s bij de organisatie van evenementen
nieuwe contacten

ZIJN ER VERVOLGAFSPRAKEN? ZO JA, WELKE?
Nog niet. Er wordt nagedacht over een specifieke follow-up in de vorm van bilateraal overleg met enkele keynote speakers of een bezoek aan een vervolg conferentie in Glasgow eind dit jaar.

