PERSBERICHT

Wil jij een afspraakje met Jan Smeets?
Parkstad Ambassadeurs ontmoeten ter ere Tourism for Tomorrow Award 2016

23 augustus 2016 - Ter ere van het winnen van de Tourism for Tomorrow Award 2016 ben jij
uitgenodigd om op 2 september tussen 9 en 10 uur te daten met Parkstad Ambassadeurs.
Onder andere Camille Oostwegel (Oostwegel ChâteauHotels & -Restaurants), Jan Smeets
(Pinkpop), Hessel Meijer (Rodaboulevard), Astrid Boeijen (CBS) en Parkstad-bestuurders laten
zich door jou verleiden. Een unieke kans om ideeën voor de regio te delen of die vraag te
stellen die al eeuwig op je lippen brandt. Meld je voor 29 augustus aan via
aanmelden@parkstad-limburg.nl.
Inschrijven
Vermeld in de mail je naam en waar je interesse naar uitgaat, liefst met een korte motivatie. De
volgende categorieën zijn vertegenwoordigd: toerisme, attracties, cultuur, ondernemerschap,
park&stad en gastvrijheid. Gezien het beperkt aantal plaatsen kan het zijn dat selectie plaatsvindt. Dit
gebeurt op basis van binnenkomst aanmelding en motivatie. Geïnteresseerden ontvangen uiterlijk op
30 augustus bericht of ze een afspraakje hebben.
Hoe gaat een afspraakje in zijn werk?
Op vrijdag 2 september ontmoet je in 25 minuten 5 verschillende Parkstad Ambassadeurs. Het
speeddaten vangt aan om 9 uur ’s ochtends in de Spiegeltent aan het Burgemeester van
Grunsvenplein in Heerlen. De Spiegeltent maakt deel uit van Cultura Nova. Het is mede dankzij dit
cultuurfestival dat Parkstad is uitgeroepen tot beste bestemming ter wereld.
Wie doen er zoal mee?
Parkstad Ambassadeurs zijn mensen die een belangrijke rol hebben gespeeld in de transformatie van
Parkstad en dus ook in het winnen van de award. Onder meer toeristische ondernemers, bestuurders
die het succes van Parkstad mogelijk hebben gemaakt, maar ook mensen uit het bedrijfsleven. Kijk op
www.parkstad-limburg.nl voor meer informatie en voor de lijst van ambassadeurs die meedoen.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Noot voor de redactie, niet voor publicatie.
U bent van harte welkom om er tijdens het speeddaten bij te zijn. Om u aan te melden of voor andere
vragen kunt u contact opnemen met Katja Huijsmans van Stadsregio Parkstad Limburg:
06-46194123.

