Kursus til turistvirksomheder i Nordjylland

Værdibaseret turisme med
fokus på bæredygtighed
Bæredygtighed er i den grad kommet på dagsordenen. Som virksomhed kan stillingtagen derfor
have afgørende betydning for jeres kunders og medarbejderes til eller fravalg af netop jeres
virksomhed. Det betyder øget fokus på for eksempel ressourcebesparelser, bæredygtighed,
økologi, storytelling og formidling. Så det er ikke bare en god ide, men et must, at I som
virksomhed overvejer med hvad og i hvilket omfang, I ønsker at integrere bæredygtighed i jeres
virksomhed. Alle taler om det, men ikke alle kan knække koden til at komme i gang. På dette
kursus arbejder deltagerne med idegenerering, sådan at du som deltager arbejder ud fra teoretiske
oplæg, koblet til praktisk opgaveløsning målrettet netop deres branche.
Vi vil arbejde med strategiske overvejelser omkring emnet bæredygtighed, herunder
• Krav fra omgivelserne
• Hvordan får virksomheden tænkt flere bæredygtige løsninger ind i hverdagen?
• Idegenerering med oplæg med eksempler fra andre virksomheder
• Involvering af medarbejderne
• Bæredygtighed som brand
• Formidling og storytelling; Fortæl den gode historie til kunder og potentielle medarbejdere
Sådan bliver din virksomhed mere bæredygtig, med emner som
• Eksempler på first movers
• Små ændringer kan give stor værdi
• Specielle forhold, som kan have betydning for netop jeres kunders valg

•
•
•

Idegenerering
Konceptudvikling
Formidling og storytelling

Målgruppe
Ledere og medarbejdere, der på strategisk og operationelt niveau har behov for at tænke
bæredygtighed ind i virksomheden.
Antal dage
1 dag
Priser
126 kr. pr. deltager. Der er mulighed for at søge løntabsgodtgørelse efter gældende regler. Satsen
er i 2020 på 881 kr. pr. deltager pr. dag. Kontakt os for nærmere oplysninger.
Praktiske informationer
Kurset holdes hos Aalborg Handelsskole, AMU Nordjylland, Sandmoseskolen eller på anden
adresse efter jeres ønske.
Kontaktoplysninger
Ring eller mail, så vi sammen kan planlægge kursus for netop jeres virksomhed eller område.
Hanne Christensen
Chefkonsulent
Telefon 2788 6018
E-mail hac@ah.dk
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• Turisme Akademiet er blevet til i et tæt samarbejde mellem virksomheder i Jammerbugt kommune,

2020

Jobcen- ter Jammerbugt, HF&VUC NORD, Aalborg Handelsskole, Center for Karriere og Uddannelse og
AMU Nordjylland, Sandmoseskolen, og det har til formål at uddanne personer, der ønsker at arbejde
med serviceturisme.

