Save the date:
Maandag 14 november 2022 Oolderhof te Herten
De Limburgse Leisure verdient een dikke PLUS!
De noordelijke hoogveengebieden, de meanderende Maas en de zuidelijke heuvels lokken vele
toeristen én de Limburgers zelf. Het zijn de leisure ondernemers die hen het mooiste van Limburg
laten beleven. Speciaal voor die ondernemers, maar ook voor de DMO’s, branche-organisaties en
bestuurders en beleidsmedewerkers van gemeenten die betrokken zijn bij de toeristisch recreatieve
sector in Limburg, organiseert de Provincie Limburg op maandag 14 november 2022 een nieuw
Leisure Plus Event. Uit waardering en oog voor de uitdagingen van vandaag en morgen.
Wij willen u inspireren om kansen aan te grijpen rondom de thema’s digitalisering, gezondheid,
circulair ondernemen en energie.
Het Nationaal Bureau voor Toerisme schetst het Toekomstperspectief voor Limburg en aan Limburgse
ondernemers uit de toeristisch recreatieve sector wordt gevraagd hoe zij dit zelf zien en hierop
inspelen. Toverland deelt haar ervaringen over haar ambitieuze dromen met u.
Tijdens de netwerklunch kunnen wij de opgedane inspiratie met elkaar delen.
Inspirerende workshops
Na de lunch verzorgt LIOF (de regionale ontwikkelingsmaatschappij, die ook Limburgse toeristisch
recreatieve ondernemers bij innovaties ondersteunt) vanaf 13.30 uur een programma met diverse
workshops. De thema’s hiervan zijn specifiek gericht op ondernemers, andere partners zijn welkom
om deel te nemen op de resterende plaatsen.
U zult inspiratie opdoen over het inspelen op kansen op het vlak van digitalisering, gezondheid,
circulair ondernemen en de energietransitie. Maar ook hoe u eenvoudig een businessplan op een
bierviltje maakt, waarmee u met vertrouwen de toekomst in kunt en waarmee u een dikke PLUS op uw
bedrijf kunt zetten.
Bent u ook op zoek naar een dikke Plus? Reserveer dan maandag 14 november van 9.30 tot 17.30
uur in uw agenda!
Binnenkort ontvangt u de uitnodiging van het Limburg Leisure Ondernemers Event met nadere
informatie over het programma en een link voor uw aanmelding.

