
Uitnodiging Symposium
Wellness op z’n Twents
7 november 2011

Creatieve sessies

Er worden deze middag 4 creatieve sessies georganiseerd. Wij vragen u een keuze te maken aan welke 2 sessies u wenst deel te nemen.  
Gelieve dit bij uw aanmelding aan te geven. 

• Well-Fit Beweging beleven op een andere manier. Waarom geen gebruik maken van de omgeving waarin u onderneemt? Fitness 
buiten. Uw gasten optimaal laten genieten van de omgeving waarin hij of zij zich bevindt en tegelijkertijd fit worden!

• Well-Food Laat uw gast genieten en proeven van de producten uit de streek. Hoe zet je het lokale eten en drinken letterlijk op de 
kaart in je bedrijf?

• Well-Spirit Zingeving, spiritualiteit, rust. Gasten zijn op zoek naar zinvolle en stilte momenten tijdens hun verblijf. Hoe speel je daar 
op een praktisch manier als bedrijf op in?

• Well-Beauty Welke mogelijkheden biedt de omgeving om naast de bestaande beautylijn aan uw assortiment toe te voegen?

  
Aanmelden

Graag vernemen wij of we op uw aanwezigheid kunnen rekenen.
U kunt zich tot vrijdag 28 oktober aanmelden door een mail te sturen naar c.hekkelman@regiotwente.nl met daarin de namen van 
de personen die aanwezig zullen zijn én de keuze van de 2 sessies.

Wij kijken uit naar uw komst!

Met vriendelijke groet, Rien Lammertink
Directeur-bestuurder a.i.
Twents Bureau voor Toerisme

Met inspirerende bijdrage van Nederlands bekendste 

trendwatcher Adjiedj Bakas
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Trendwatcher Bakas opent symposium
Wellness op z’n Twents

Van harte nodigen wij u uit om op maandagmiddag 7 november a.s. het symposium Wellness op z’n 
Twents bij te wonen in Landhuis hotel de Bloemenbeek in De Lutte.

De middag wordt ingeleid met een inspirerende reis langs dé trends en ontwikkelingen in de Wellnesssector 
door Nederlands bekendste trendwatcher Adjiedj Bakas. Het dagvoorzitterschap is in handen van Michiel 
Flooren van Saxion Hogescholen. 

Aan de hand van vier creatieve sessies met voorbeelden uit de praktijk komen wij samen tot nieuwe dimen-
sies voor Wellness op z’n Twents. 

Het model Wellness op z’n Twents betrekt de lokale omgeving in de bedrijfsvoering. Het model bestaat uit 4 
componenten (Fit, Food, Beauty en Spirit) die een link hebben met de omgeving, los staand van elkaar kun-
nen worden benoemd, maar juist elkaar in de onderlinge samenhang versterken.

Wij geloven namelijk dat als u in staat bent om uw omgeving in uw bedrijfsvoering te betrekken, u meer 
waarde creëert, meer mensen aan u bindt en daardoor uw bedrijf beter kunt continueren.

Programma

12.00 Ontvangst met lunch

12.45 Inleiding door dagvoorzitter Michiel Flooren

13.00 Adjiedj Bakas, de Wellness sector van de toekomst

14.00 Creatieve sessies ronde 1

15.00 Pauze

15.15 Creatieve sessies ronde 2

16.15 Gezamenlijke afsluiting onder begeleiding van Michiel Flooren

17.00-18.00 Afsluitende borrel 

Locatie

Landhuishotel de Bloemenbeek
Beuningerstraat 6
7587 LD  De Lutte

Meer informatie

Twents Bureau voor Toerisme
Corinda Hekkelman
c.hekkelman@regiotwente.nl
053-4876751
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