KURS
Hvordan drive en kurs- og konferansegård?
Markedet i Oslo, Akershus og Østfold etterspør et større tilbud innen kurs, konferanse og møter, og særlig innen det
landbruksbaserte reiselivet. Gårdene har ofte den unike opplevelsen som gir kurset, møtet eller konferansen det
lille ekstra som arrangørene er på jakt etter. Både nærheten til hovedflyplassen og over 8 700 etablerte bedrifter
med mer enn 20 ansatte gir et stort potensiale i våre fylker.
Dette kurset vil gi deg kunnskap, innsikt og inspirasjon til hvordan du kan utvikle din gård til å bli en lønnsom og
profesjonell reiselivsbedrift. Du vil også få et nettverk blant andre med samme planer, som kan være gode
støttespillere under og etter kurset.

Målgruppe

Dette kurset passer for deg som driver gård i Oslo, Akershus eller Østfold og vil satse på kurs-,
konferanse- og møtemarkedet. Du vil ha nytte av kurset enten om du vurderer å starte opp for første gang eller om
du allerede har et tilbud på gården. 		

Kurspakken består av tre deler:
Del 1

Del 2

Del 3

”Et reiselivskonsept det
går an å leve av”

Studietur

Samling - veien videre

Tidspunkt: 26.-27. sept. 2017

Tidspunkt: tirs. 16. januar 2018

Sted: Kurs- og konferansegårder
langs ”Route 26” i Trøndelag

Sted: Østfold

Tidspunkt: 29.-30. mai 2017
Sted: Raumergården Hotel,
Gjerdrum

(Program kommer senere)

Egenandel for kurset

Egenandel er kr 3 800,- pr person. I tillegg bestiller og betaler deltakerne sin egen reise tur/retur Værnes.

Påmelding

Bindende påmelding innen 19. april 2017. Meld deg på her.
NB! Det er begrenset antall plasser - 10 bedrifter fra Oslo/Akershus og 10 fra Østfold.

Spørsmål?

Ta kontakt med:
Fylkesmannen i Oslo og Akerhus				
Fylkesmannen i Østfold
v/ Astrid K. Finneide						
v/ Camilla Winterseth
fmoaakf@fylkesmannen.no					fmoscwi@fylkesmannen.no
Tlf. 22 00 37 56						
Tlf. 69 24 71 32 / 959 12 551

Del 1 - “Et reiselivskonsept det går an å leve av”
29.-30. mai, Raumergården, Gjerdrum i Akershus

Mandag 29. mai
11.30		

Lunsj og oppstart.

12.30		

Vi blir litt kjent før vi setter igang!

13.30		

Kjenn din bedrift - Om vertskapsrollen og prissetting			
Hvilke ressurser har vi på gården? Hvordan kan vi utvikle det til et attrativt
		
kurs-, konferanse- og møtetilbud? Hvordan kan vi tjene penger på det?
		
Om egen motivasjon, vertskapsrollen og prissetting.
		
Arbeidsøkt med faglige innlegg, gruppearbeid og presentasjoner i plenum.
		
		
v/ Ingrid Solberg Sætre, Mimir
15.00		
Pause med fingermat
				
15.30		
Kjenn din kunde - Om markedsføring og sosiale medier		
		
Hva er kundenes behov og hva er de opptatt av? Hvem kjøper kurs,
		
konferanse og møter? Hvordan søker de informasjon og tar beslutninger?
		
Om kundereisen, kommunikasjon og sosiale medier.
		
Arbeidsøkt med faglige innlegg, gruppearbeid og presentasjoner i plenum.
		
v/ Ingrid Solberg Sætre, Mimir
		
Avsluttes kl. 18.00.
		
19.30		
Middag og sosial samvær på Raumergården		

Tirsdag 30. mai
08.00 		

Frokost

09.00		
Raumergården presenterer seg og sitt konsept
		www. raumergarden.no
09.20		
		

Hva vil markedet ha og hvordan finner man sine kunder?
v/ Bente Jæger, Visit Østfold

10.20		
Pause
				
10.45		
Kringler Gjestegård om det å drive en kurs- og konferansegård
11.30		
		

Hvordan nå kunden? Markedsføring i praksis
v/ Ninni Aarhus Tranum, Visit Romerike

12.00 		

Oppsummering og veien videre

12.15		

Lunsj og takk for nå

Del 2 - Studietur til Route 26 i Stjørdal, Trøndelag
26.-27. september 2017
Tirsdag 26. september
09.15		

Frammøte på Værnes. Felles transport fra flyplassen.

09.30		
Ersgard, Historien om konferansegårdene i Stjørdal, og info om Route 26 og matopplevelser i Stjørdal v/		
		
vertskapet på Ersgard. Innlosjering og kaffe.
		www.ersgard.no
www.route26.no
12.00		

Etter lunsj på Hjelseng Gård forteller vertskapet om hvordan man tenker nytt på en gammel gård og		
avslutter med en omvisning på gården, hvor vi besøker Langøra kaffebrenneri, Stjørdalbryggeriet og Fristeriet,
		
som forteller om hvordan de frister Stjørdalingene.
		www.hjelseng.no
www.langorakaffe.no
15.30		
Vi besøker Fantasigården og nyter BondeSpa og mellommat.
		
Vertskapet deler av erfaringene rundt det å følge drømmene sine og hvordan man får de realisert.
		www.fantasigarden.no
18.00		
Gjestebud i Storstuggu på Ersgard. Overnatting på Hembre og Ersgard
		www.hembregard.no

Onsdag 27. september
10.00		
Avreise Ersgard etter felles frokost
		
Landlig opplevelser og shopping langs Route 26
		www.oddrunsatelier.no
Øfsti Søndre på Facebook
		
12.00		
Lunsj på Eidum Gårdsbakeri, vertskapet forteller om hvordan starte med en idé og en gård
		
– og hvordan vokse videre.
		www.eidum.no
13.30		
Omvisning på Kilnes gård. Tema: Hvordan kombinerer full gårdsdrift
		
og åpne gårdsarrangementer?
		www.kilnesgaard.no
		
14.30		
Autkil gjestegård - Fra grisehus til gjestegård med coaching
		
Middag og oppsummering.
		www.austkil.no
17.30		
Felles avreise til Værnes lufthavn.
		
19.00		
Avreise Værnes

