
Program
14.00 – 14.05 Velkomst v/ John Hird, Kvistgaard+Hird
14.05 – 14.15 Hvorfor tale om “The Business of Place®”? 
 v/Peter Kvistgaard, Kvistgaard+Hird
14.15 – 14.25 Hvad er en god investering? Hvad er en dårlig investering?
 v/Brian Gardner Mogensen, Realise
14.25 – 14.55 Spørgsmål og debat
14.55 – 15.10 Kaffe- og kagepause
15.10 – 15.20 Hvordan tænker den private investor? Hvad skal der til før, der investeres?
 v/Allan Munk, MOE
15.20 – 15.30 De 10 gode råd om investeringer – til at tage med hjem – og oplæg til debat 
 v/ Brian Gardner Mogensen og Peter Kvistgaard
15.30 – 16.00 Spørgsmål og debat
16.00 – 16.15 Introduktion til ”Vandsportscenter Halsskov Færgehavn: Korsør – Byen møder vandet”
 v/Slagelse Kommune
16.15 – 17.00 Kaffe og netværk

Praktisk info
Tid og sted 
Den 3. oktober 2016 kl. 14.00 -17:00 på Storebælt 
Camping & Feriecenter, Storebæltsvej 85, 4220 Korsør

Tilmelding
Send en mail til john@hirdogko.dk senest den 26. 
september 2016.

Pris Kr. 200,00 inkl. moms pr. deltager.

Kvistgaard + Hird arbejder i krydsfeltet mellem steder men-
nesker og oplevelser. Kernekompetencerne er strategi, op-
levelsesdesign, inddragelse, inspiration, kommunikation og 
analyse. Kvistgaard + Hird har siden 2005 rådgivet en lang 
række kommuner, regioner, organisationer, byer, destinatio-
ner mv. om udvikling og potentialer – ofte inden for turisme.
www.kvistgaardoghird.dk

Realise arbejder med økonomiske beslutningsgrundlag, her-
under markedsanalyse, finansieringsmodeller, opstilling af 
business cases samt identifikation af investorer i tilknytning 
til investeringer. Realise arbejder inden for områderne tu-
risme, byudvikling, havneudvikling, erhvervsudvikling m.v. 
Uvildighed og professionalisme er et særligt varemærke.
www.realise-aps.dk

Investeringsseminar i turisme
Kvistgaard+Hird og Realise sætter fokus på det stadig stigende, og i dag meget 
omtalte, behov for flere investeringer i dansk turisme. 

Hvordan kommer vi fra en god idé til målbare effekter på parametre som: be-
skæftigelse, produktion, bruttoværditilvækst og skatteindtægter?
Vi tror på, at der er et uforløst potentiale for investeringer i hele Danmark – 
det gælder både offentlige og private investeringer. Men hvordan tiltrækker 
og realiserer man disse investeringer, hvordan tænker investorerne, hvordan 
kommer man i kontakt med dem og hvordan taler man med dem?

Dette er nogle af de spørgsmål, vi tager op.


