Esdeveniments esportius i de lleure

Barcelona, 9 de febrer, 2016

 Fórmules per a posar en marxa les famílies

Coneixement i networking
pels professionals dedicats al públic infantil

La oferta d’activitats de lleure i esportives creix
en diversos entorns: culturals, de
sensibilització, de visibilitat de marques, propis
de clubs, ...
El repte de motivar la participació del nostre
públic creix mentre augmenta la oferta. Com
fer-ho?
Les propostes de lleure actiu i esportiu es
normalitzen com a part de l’atractiu local i de
la oferta d’activitats de marques i destinacions.
Quin és el retorn real? Què en podem esperar?

Oi que t’interessa trobar respostes?
L’objectiu d’aquesta trobada és compartir
idees a l’entorn de les activitats esportives i de
lleure per a famílies amb infants.
A aquesta sessió podreu:





Compartir amb altres professionals
aprenentatges sobre les activitats pel
nostre públic.
Trobar aliances d’interès.
Entendre l’evolució dels esdeveniments
esportius i de lleure i el seu impacte en les
vostres activitats

Taula rodona

Programa
09:30h – Alguns aprenentatges
Públics
Començarem orientant-nos al públic.
Qui participa a activitats esportives i de lleure
col·lectives i què busquen?
Veurem alguns exemples de la ma dels seus
impulsors.
Oportunitats
Quins beneficis es generen en les
convocatòries públiques esportives i de lleure?
Futur
Com evolucionaran aquestes activitats? Hi ha
massa oferta?
Analitzarem formats, valors que es recolzen i
fórmules per a atreure i fidelitzar el públic.

On i quan
Centre cívic Can Deu
Plaça de la Concòrdia, 13
08014 Barcelona
http://www.cccandeu.com/

Dimarts, 9 de febrer de 09:30h a 12:30h

Adreçat a
Els socis de KID’S CLUSTER esteu convidats a
compartir les vostres experiències o prioritats
pel que fa a activitats esportives i de lleure per
a famílies amb infants
> Contacteu amb el clúster manager per a
preparar la vostra intervenció







Inscripció




info@kids-cluster.com
Accés per invitació de KID’S CLUSTER®
Preu: sense càrrec

Sessió organitzada amb

Directors de màrqueting i comunicació
d’empreses patrocinadores i impulsores
d’esdeveniments esportius i de lleure.
Directius d’empreses i entitats que
organitzen esdeveniments esportius i de
lleure.
Persones amb autonomia i capacitat
d’abordar projectes en col·laboració amb
altres pel desenvolupament de nous
productes i serveis.

per a socis de qualsevol dels dos clústers

