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ConventionBureauet
Destination Herning
Fremtidens mode er her nu!

Sidenhen findes I0sningen, som i

Hvis du sporg (tor)!

dag mere end nogensinde, stiller
store krav til vores lyst, vilje og

Der er tail meget om fremtidens

evne til at udfordre rammer, virke-

m0de - som en slags "produkt".

midler og processer. Va3rkt0jet

Er del rundt, firkantet, trekantet,

er kreativitet, fleksibilitet, viden

rodt, gr0nt, star vi, sidder vi, ligger

og ofte mod til at foresla 10snin-

vi ned, involvering, oplevelser,

gen. Men fortsat: Kun hvis vi ved,

interi0r, processer og sa videre

hvad vi har med at g0re, og hvor

og sa videre? Det er bestemt en

vi vil hen - kan vi skabe de nye

relevant debat, som skal f0res.

I0sninger, der bringer os dertil?

Men vi ma ikke glemme, at

Og der er masser af I0sninger,

fremtidens m0de netop ikke er

Fremtidens m0de er et m0de/!0sning, der

dem skal du nok (op)finde! Sa

een type m0de - eller en konkret

er skraddersyet til m0dets deltagere og

lad nu vasre med at vaalge farven

model - eller anden form for super

dels helt konkrete ma I. Det er der opmasrk-

pa lokalet og faconen pa stole og

pakketerbar standard!0sning.

somheden f0rst og fremmest skal rettes.

borde, som det f0rste.

Fremtidens m0de bliverskabt, baseret
Der er desvserre ikke nogle "fix-

pa at du starter med at stille sp0rgsmal.

Dig der sidder med m0deansvaret,

it-easy" I0sninger. Den relevante

Masser af sp0rgsmal. Til kunden, eller er

du har muligheden for at skabe

tilgang til det succesfulde

du kunden, til dig selv: "Hvorfor holdes m0- "fremtidens m0de" hver gang,

fremtidige m0de handler f0rst

det? Hvad skal vi opna? Hvem er deltagerne hvis du vil. Med andre ord frem-

ogfremmest om en holdnings-

- mange flere". Sp0rgsmalene fordrer

tidens mode er her allerede. Med

andring og anderledes forstaelse

taenkearbejde - baseret pa stor indsigt og

gode sp0rgsmal, hjemmearbejde

for m0det, dels kommunikative

forstaelse. Det er hardt arbejde - masser af og stor passion bestemmer du

funktion og tilgangen til at I0se

hjemmearbejde.

selv, om det skal ske.

m0dets opgave. Har du den, sa

Rene Crone

har du de bedste forudsaetninger
for at skabe fremtidens m0de nu ogher!

arranger af fremtidens mode
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