kidsntweens.dk
Styrk din
virksomhed

Tilmelding:
Se din
målgruppe
i øjnene

Der er kun et begrænset antal pladser, så meld dig til i god tid.
Pladserne uddeles efter først til mølle princippet.
Du kan tilmelde dig på www.kidsntweens.dk eller på ahj@syddanskturisme.dk
Pris:
For at kunne deltage i arrangementet skal du være partner i projekt ”Leg og Læring – Kids n’
Tweens Lifestyle”. Arrangementet er gratis for partnere. Hvis ikke du allerede er partner, kan du
blive det allerede i dag. Kontakt en af nedenstående personer for at få mere information herom.

Laboratorium for
Turisme og Oplevelser
Marianne Ørskov Larsen, Syddansk Turisme
Tlf. 2060 3315
mol@syddanskturisme.dk
Anja Højfeldt Jespersen, Syddansk Turisme
Tlf. 23 39 99 52
ahj@syddanskturisme.dk

Få
inspiration
til eget
arbejde

Invitation til Turismens Børnedag
Onsdag den 9. juni 2010

DEN EUROPÆISKE UNION
Den Europæiske Socialfond
DEN EUROPÆISKE UNION
Den Europæiske Fond
for Regionaludvikling

kidsntweens.dk

kl. 9.30 – 16.00

‘Fyrtøjet – et kulturhus for børn’
Hans Jensens Stræde 21
5000 Odense C

Vi investerer i din fremtid

Vilkår for deltagelse
Leg og Læring – Kids n’ Tweens Lifestyle er et treårigt udviklingsprojekt, der støttes af Regionalfonden under EU-strukturfonde.
Det er gratis at deltage i Turismens Børnedag, men hver deltager medfinansierer projektet i form af timer før, under og efter Turismens
Børnedag. Det betyder, at hver deltager skal udfylde tidsregistrering og fremsende kopi af lønseddel til projektledelsen for de timer,
der kan indgå under overskriften Leg og Læring – Kids n’ Tweens Lifestyle.

Mød 30 top motiverede børn i alderen 6-12 år, der via ”modeshow”, paneldebat og
workshop præsenterer sig selv og giver frimodige input. Det sikrer dig viden til dine
kommende produkter og kommunikation – og derved en stor konkurrencefordel!

Mere om dagens profiler
Jimmi Andersen (Konferencier, paneldebat)
Kontaktdirektør og partner i Kidvertising Agency
Jimmi Andersen har arbejdet med salg og markedsføring målrettet børn og børnefamilier i mere end 10 år - på bureau og annoncørside. Jimmi Andersen er desuden
chef for netværket, Børn og Markedsføring, under Huset Markedsføring.
www.kidvertising.dk
Michael Thim, Ad. Direktør,
Initiative Universal Media (IUM)
Mediebureauet, IUM, leverer rådgivning på baggrund af en række beslutningsstøtteværktøjer, optimerings- og effekt-modelleringsværktøjer og målgruppeindsigt og er en af
landets største medieindkøbere. Analysen, som præsenteres på Turismens Børnedag,
er tre gange gennemført i samarbejde med analysebureauet Capacent. www.ium.dk

Dagens fokus
Kom helt tæt på nutidens 6-12 årige og få en viden, der kan anvendes til at styrke din
virksomheds position på markedet og til udvikling af nye produkter og oplevelser.
Dagen vil være fyldt med input om børns tankemåde, væremåde, medievaner samt
beslutningsprocesser i forbindelse med valg af ferie og oplevelser. Desuden vil der
være rig mulighed for at netværke med andre, der arbejder med børn.
•

En kortlægning og dokumentation af hvor meget børn bestemmer i indkøbsfamilien,
både direkte og indirekte, herunder valg af sommerferiested og endagsudflugtsmål,
målt via større sammenlignelige analyser blandt forældre gennemført i 2004, 2007
og nu senest i maj 2010.

•

Indbilk i børnegenerationens fritidsaktiviteter, holdninger, medievaner, indkøbs-vaner
og personligheder. Helt konkret vil vi via et mode-trendshow med børn blive præsenteret for forskellige ”børnearketyper” og derigennem få viden om børnene.

•

•
•

Paneldebat mellem 3 familier og gæsterne om hvad der lægges vægt på ved valg af
ferie-/udflugtsmål, hvad oplevelsen skal give familien undervejs samt en ”live” præsentation af beslutningsprocesserne i forbindelse med valg af ferie- og oplevelsessted.
Workshop: Besøg ”eksperterne” (børnene) og få deres holdning til din virksomheds
konkrete produkter, brand eller kommunikation.
Mulighed for at tale om et individuelt produktudviklingsforløb med projekt ”Leg og
Læring - Kids n’ Tweens Lifestyle”.

Ibomo

Anders Nyborg (Konfrencier, modetrendshow)
Anders Nyborg er uddannet fra Odense Teater i 1987. I 1994 stiftede han Odense
Internationale Musikteater, hvor han siden har været kunstnerisk leder og instruktør på
teatrets produktioner. Anders Nyborg har spillet og instrueret på flere teatre, ligesom
han har medvirket i en lang række af TV- og film produktioner. Organisations- og
medarbejderudvikling og utraditionelle samarbejdsrelationer er også et særligt fokus
for Anders Nyborg. www.oim.dk

Program for dagen

Lær af
børn

9.30 – 10.00

Ankomst med kaffe og rundstykker

10.00 – 10.05

Velkomst

10.00 – 11.00
		

Børns indflydelse på familiens købsbeslutninger
ved Michael Thim, Ad. Direktør IUM

11.00 -11.15

Pause

11.15 – 11.45

Mode-trendshow

12.00 – 13.00

Frokost i Café Fyrtøjet

13.00 – 13.45
13.45 - 14.00

Paneldebat
Pause

14.00 – 15.00

Workshop

15.00 – 16.00
		

Opsamling, individuelle møder om produktudviklingsforløb
samt get-together

