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Eventproduktion

Att arrangera event kräver god förståelse för de olika moment som måste genomföras för
att kunna skapa en bra helhet. Event är beroende av att alla detaljer blir precis så som det är
tänkt och planerat, med tanke på att det ofta är kopplat till en kunds upplevelse på plats.
Med utgångspunkt från en produktionsprocess så skapar vi en helhetsbild av de olika stegen
som man tar sig igenom, från idé till utvärdering av ett event.
GENOMFÖRANDE

SYFTE OCH MÅL

Det övergripande syftet med kursdagen är att ge dig
kunskaper och praktiskt användbara metoder för att du
själv ska kunna genomföra event – från start till mål.
Målet är att ge dig som deltagare en checklista och en
applicerbar modell för att effektivisera ditt arbete i vardagen
samtidigt som du skapar ett lyckat event.
INNEHÅLL OCH TEMA

Följande delar kommer utgöra innehållet för dagen:
§ Grunderna i en produktionsprocess
§
Eventlogistiken och de olika faserna; planering, inköp,
genomförande och utvärdering.
§ Intressentmodellen för en eventaktör
§ Checklistorna som skapar ordning och reda för en
eventaktör
§ Så engagerar du volontärer och funktionärer
MÅLGRUPP

Kursen vänder sig primärt till dig som arbetar med event,
projektledning och produktionsledning inom sportoch/eller upplevelsebranschen och som vill fördjupa din
kompetens inom eventproduktion.
NIVÅ

Grundläggande.

Kursdagen varvar föreläsning med diskussioner och case. Vi
har lunchpaus mellan 1 2-1 3.
Malmö den 1 7 maj. 9-1 5.
Göteborg den 22 maj. 9-1 5.
Plats meddelas i god tid före kursstart.
PRIS

2900 kr/deltagare (inklusive moms) för föreningar och
förbund. 3900 kr/deltagare (exklusive moms) för företag och
organisationer.
ANMÄLAN

Anmälan görs till kursledaren (se nedan) senast 1 0 dagar före
kursdag.
OM CADDIE SPORT & BUSINESS AB

Caddie erbjuder tjänster och kunskap inom marknadsföring
och affärsutveckling. Caddie arbetar sedan 2006 med
utbildning och är väl anlitade föreläsare och kursanordnare
inom bland annat sport- och upplevelsebranschen och ute på
yrkeshögskolor.
KURSLEDARE

Martin Andersson
Telefon: 0703-64 03 22
Mail: martin.andersson@caddie.se

www.caddie.se

