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Kontakta mig!
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Att våga, vilja och kunna
initiera till att fler konferenser,
kongresser och event hamnar
i Trollhättan...

Räck upp din hand för Trollhättan!

... innebär, förutom att fokus hamnar på den

dessa förläggs till sin egen stad. Det är

egna verksamheten, att man bidrar till att
Trollhättan sätts på kartan vilket i sin tur
genererar stolthet för de som redan bor och
verkar här och i längden till ökad inflyttning
och nya företagsetableringar.

En lokal värd är en person som sitter i olika

din verksamhet i fokus hos t.ex. kollegor,

nätverk, deltar på möten – både nationella

samarbetspartners och andra viktiga parter.

och internationella och som gärna ser att
den lokala värden som bjuder in kollegor
från andra delar av landet eller världen.

Trollhättan Convention Bureau stöttar dig
som lokal värd, helt kostnadsfritt, att få det
önskade mötet till Trollhättan. Vi skapar en
unik presentation för just det specifika mötet,

Genom att våga räcka upp handen och

ordnar visningsresor för beslutsfattare,

bjuda in dessa möten kan du som lokal

verkar som dörröppnare och coach i proces-

värd verka för att locka nästa möte till

sen att värva mötet samt bokar logi och

Trollhättan och i samband med det sätta

de lokaler som behövs.
....du räcker väl upp din hand?
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Möten förflyttar och
förädlar kunskap!
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