NOVA
DATA

Sant Hilari Sacalm

18-Setembre-2012

Visita a empresa
Coneix els socis del clúster
i esbrina fins a on podeu arribar plegats

Un espai per a aportar valor a les famílies
Programa
 10:00h: Recepció d’assistents
 10:15h: Presentació d’empresa

Els Vilars Rurals del Grup SERHS son una
proposta de turisme rural i familiar a
l'interior de Catalunya. Es tracta d’hotels
rurals amb forma de poble que combinen
l’essència i l’encant d’una casa rural amb el
confort i intimitat d’un hotel, on es posa a
disposició de les famílies un programa
complert d’activitats educatives i una
àmplia oferta gastronòmica casolana, a més
a més d’unes instal·lacions pensades pels
més menuts.
Amb aquesta activitat coneixerem un dels
seus allotjaments rurals en un entorn
singular, únic i diferent.
Us oferim la possibilitat de conèixer un
canal singular que pot ser un bon aliat per a
establir una relació privilegiada amb el
públic familiar i desenvolupar noves
propostes i iniciatives que incrementin el
valor facilitat al client.

On i quan
Vilar Rural de Sant Hilari Sacalm
Gi-541 Km 9 (Variant Font Vella)
17403 Sant Hilari Sacalm (Girona)
Tel. 972 87 28 20
Dimarts, 18/09/2012
de 10:00h a 15:30h

Amb el suport de:

Josep Mª Bagudà, Director de SERHS HOTELS
 10:35h: Visita a les instal·lacions del Vilar
guiada Joan Carles Casanovas, Director
d'Operacions de SERHS HOTELS
 11:50h: Ciència a l’abast dels infants
Jordi Mazón, Professor del departament de
Física Aplicada de la UPC.
 12:30h: Debat
Possibilitats de col·laboració
entre empreses assistents i els Vilars Rurals:
> Millorar l’apropament de productes i
serveis al públic infantil i familiar.
> Increment de la proposta de valor
en aquest canal.
> Altres propostes de col·laboració.
 14:00h: Dinar
 15:30h: Final de la visita

Inscripció
 Seguiu el vincle del mail enviat per KID’S CLUSTER

o envieu un correu a info@kids-cluster.com
 Confirmeu plaça abans del 12/09
 Places limitades
 Activitat exclusiva per a directors de màrqueting o

membres de comitè de direcció d’empreses
associades a KID’S CLUSTER

Més informació
Antonio Naranjo
Clúster manager
anaranjo@kids-cluster.com; 663 873 618

