Årets succé fortsätter 2011: Många nyheter på Hästföretagarforum - Svenska Ridsportförbundet

2010-10-25 18.41

Årets succé fortsätter 2011: Många
nyheter på Hästföretagarforum
2010-10-21
Pressinformation från Göteborg Horse Show/Eurohorse 2010-10-21
Förra årets succédag för hästföretagare i anslutning till Göteborg Horse
Show och EuroHorse återkommer även 2011 .
Förutom ett fullspäckat program med inspiration, kunskap och
nätverkande får forumdeltagarna även se morgonträningen i arenan.
Forumet avrundas med mingelbuffé och utsikt över Andreas Helgstrands
clinic i arenan.
Liksom i år arrangeras Hästföretagarforum en heldag, torsdagen den 24
februari 2011.
Det fullspäckade seminarieprogrammet ger deltagarna både kalla fakta
och lättsam inspiration inom ekonomi, marknadsföring och
omvärldsfaktorer.
På programmet står till exempel aktuella frågor om bolagsformer,
beskattning och finansiering av hästverksamheter, men också tips om
kostnadseffektiva och slagkraftiga sätt att marknadsföra sig på.
Sociala medier står på agendan, liksom en intressant undersökning om
vad som egentligen avgör om man lyckas sälja en häst eller inte.
Precis som förra året kryddas dagen med en namnkunnig utländsk
föreläsare och ett känt namn med stark förankring i det svenska
näringslivet.
Nytt för i år är att Hästföretagarforums deltagare får komma in och titta
på ryttarnas fria morgonträning i arenan innan forumet.
Dessutom avslutas seminariedagen med ett mingel med lättare förtäring i
Showbar, som erbjuder utsikt över Andreas Helgstrands clinic.
- Forumet fick ett fantastiskt mottagande 2010. Nu gör vi allt för att toppa
det till nästa år, säger projektledaren Marie Lundmark.
I biljettpriset ingår entré till morgonträningen, morgonfika, lunch,
eftermiddagsfika, mingelbuffé och möjlighet att se clinicen från Showbar.
Priset för heldagen är 800 kr inkl moms och serviceavgift .
Biljetterna släpps onsdagen den 27 oktober. Biljetterna köps via Ticnet
eller Scandinaviums biljettkassa, telefonnummer 031-81 10 20.
Hästföretagarforumet arrangeras av Göteborg Horse Show och
EuroHorse.
Kontakt:
Marie Lundmark, projektledare Hästföretagarforum 2011
Marie.lundmark@ellberga.com, 0703-13 88 87
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