
In 24 uur krijgen meetingplanners 
workshops, verrassende sprekers, 
praktische tips en voldoende moge-

lijkheden om elkaar te leren kennen. En 
ze maken op een leuke manier kennis met 
gastvrij Gelderland. Convention Bureau 
Gelderland werkt voor de summerclass 
net als vorig jaar, samen met Erik Peekel 
van Aaaaha! the Actor Factory. 
Vorig jaar waren de 70 beschikbare plek-
ken voor de summerclass binnen enkele 
dagen uitverkocht. Ook dit jaar worden er 
veel geïnteresseerden verwacht. Tijdens 
deze editie van de summerclass is het 
mogelijk te kiezen om één of twee dagen 

deel te nemen. De complete summerclass 
inclusief een overnachting bij Van der Valk 
Hotel Nijmegen-Lent wordt aangeboden 
voor slechts 75 euro. Aanmelden kan via 

www.conventionbureau.nl/summerclass 
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Summerclass Gelderland

“De summerclass 2016 
was voor mij niet alleen 
leerzaam maar heeft mij ook 
geïnspireerd om mijn volgende 
bijeenkomst in Gelderland bij 
Burgers’ Zoo te organiseren. 
Zeker de moeite waard.” 
Esther Keesman, VKG

“Verrassend dynamisch 
programma, interessant 
netwerk en volop nieuwe 
ideeën.”

Corine Janssen, Adviseur Events en 
Communicatie KplusV

“Geslaagde dagen! Super 
georganiseerd en geregeld! 
Ook het rolstoel basketbal  
was top!”

Kim van Broekhoven, Event planner

Tijdens de summerclass op 29 en 30 juni in Nijmegen gaat het over de rol 
van gastvrijheid op je evenement. Hoe zorg je ervoor dat je bezoekers een 
evenement ervaren dat ze niet hadden willen missen? En welke rol speelt 
gastvrijheid hierin? Meld je aan voor de summerclass van Convention 
Bureau Gelderland en laat je inspireren. 

Gastvrijheid 
als sleutel 
voor succes
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Gelderland drie gratis kaarten weg. 

Reageer voor 1 juni 2017 via 

info@conventionbureau.nl o.v.v. 

gratis kaart summerclass en je 

motivatie waarom je er bij wilt zijn. 

De drie meest originele inzendingen 

worden beloond met een gratis kaart. 
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