Invitasjon til
«VÅRYR-SAMLING»
Ryfylke Næringshage inviterer målbedrifter, reiseliv og opplevelsesbedrifter til samling i Alchemilladrivhuset på Helland i Rennesøy torsdag 4. mai
Målgruppe: Reise-og opplevelsesbedrifter i Finnøy og Rennesøy, samt næringshagebedrifter i
Ryfylke Næringshage. Destinasjonsselskap og andre virksomheter som jobber med turister og
besøkende er også i målgruppen for samlingen ( del 2) , samt andre interesserte.
Programmet er todelt.
VÅRYRDATING ( kl. 16.00-18.00)
Første del er forbeholdt reise-og opplevelsesbedrifter samt næringshagebedrifter i Ryfylke
Næringshage sine kommuner (Finnøy, Rennesøy og Kvitsøy)
Vi legger opp til «Speed-dating» Målet med «Speed-dating « er at deltagerne kan skape nye
relasjoner og gjøre business med hverandre, på en ny og annerledes måte. Bedriftene vil raskt og
effektivt presentere seg for hverandre i en såkalt «speed-date».
«100 % DRIVHUSFFEKT» ( 18.30-22.00)
Her inviteres diverse aktører fra Stavangerregion som selger turistopplevelser. Vi oppfordrer med
dette spesielt mat, reiselivs- og opplevelsesbedrifter til å delta, men vi håper at alle utstillere fra del
1, også er med på del 2! Hva kan deres bedrift friste turister og gjester som kommer til vår region
med?

PROGRAM
Del 1 VÅRYRDATING
Kl. 16.00: Velkommen til Alchemilla
Kl. 16.15: Våryr dating - nettverksbygging på tvers av bedriftene.

Del 2 «100% DRIVHUSEFFEKT»
Kl. 18.30 Velkomstdrikke og kikk deg rundt i det frodige drivhuset
Kl. 19.00: Velkommen til 100% drivhuseffekt
Humorinnslag v/ Kristian Arntsen

Servering av suppe med våryrt tilbehør
Andre innslag underveis.
Kl. 22.00 : Takk for i kveld.

Dere vil bli kjent med opplevelses - og reiselivsbedrifter i Finnøy og på Kvitsøy og Rennesøy, så ikke
glem ditt visittkort som også blir med i trekning av produkter med høy gøy verdi.

Deltakere , del 1:
Alle firma får mulighet til en liten plass/stand hvor dere kan vise fram produkt og tjenester. Ta med
brosjyrer, visittkort, produkter mv. (Vi kan dessverre ikke tillate roll-ups eller større plakater mv.).
Drivhuset er møblert og dere finner selv en egnet plass til deres behov. Dere bør være ferdig rigget til
kl. 15.45 og kan kontakte Alchemilla tlf. 41506578 hvis befaring er ønskelig. Deltakeravgift: kr. 300,for målbedrifter og kr. 400,- for ikke-målbedrifter. En oversikt over målbedriftene våre 2017, finner
du her: www. http://synligogstolt.no/hjem/tjenester/m%C3%A5lbedrifter.html
Vil di bedrift bli målbedrift, ta kontakt!
Vi ser frem til å møte mange aktive deltakere og oppfordrer bedrifter i Rennesøy, Finnøy og Kvitsøy
til å bli med både ettermiddag og kveld. Påmelding og spørsmål til Heidi Skifjell fnhage@finnoy.com
Mob. 975 02 974

Vi oppfordrer de av dere som vil presentere spiselige produkter til å ta med smaksprøver. Vi
kontakter noen av dere , men setter pris på at aktuelle firmaer ringer oss slik at vi får vist deres flotte
produkt også.

Du kan lese om Alchemilla- drihuset på www.alchemilla.no

