CMT2017 välkomnar Dig till en workshop-dag den 14 juni!
International Coastal and Marine Tourism Congress (CMT) är världens främsta turism- och
rekreationskongress inom kustnära och marina miljöer. Där möts akademiker, studenter och andra
intressenter från hela världen. Den första CMT-kongressen hölls år 1990 på Hawaii och i år är
kongressen i Göteborg mellan den 13 – 16 juni.
CMT2017 bjuder in Dig till en engagerande dag för kunskapsutbyte
Den 14 juni kan du som verkar inom Västsverige och har intressen inom kustturismen och hållbar
förvaltning av havet vara med på CMTs mötesplats för utbyte av kunskap och idéer. Ta del av
pågående verksamheter inom hållbar kustturism och utveckla nya projektidéer eller affärsrelationer
med nationella och internationella konferensdeltagare
Två workshops erbjuds den 14 juni:
Kl. 10.30 -12.00 Träffa regionala turistaktörer. Turistrådet i Västsverige har bjudit in ett urval av
innovativa turistföretag och projekt från Västra Götalandsregionen som ställer ut i montrar och
håller korta föredrag om sina erfarenheter och berättar om vad de erbjuder inom turism och
entreprenörskap i regionen. Bland de som ställer ut finns företagen Catxalot, Skärgårdsidyllen och
Orust Shellfish samt projekten Blå ÖP, Ren Kust, Skaldjursresan och ”Island-hopping in Bohuslän”.
Här finns det goda möjligheter för deltagarna att ställa frågor, dela erfarenheter och knyta nya
kontakter.
Kl. 13.00 – 14.30. Maritima klustrens innovationsarena. Maritima Klustret i Västsverige tillsammans
med Nelson Mandela Bay Maritime Cluster i Port Elizabeth, Sydafrika är värdar för en inspirerande
workshop som inleds med en presentation av klusterorganisationers betydelse för att stimulera till
företagsinnovation och hållbar tillväxt. Efter det följer gruppdiskussioner kring några utvalda
teman ( bl. a. Maritime outdoor – Seafood tourism – Policy and planning), där målet är att nya
samarbeten mellan deltagare skall initieras. Missa inte detta unika tillfälle att dela kunskap och
knyta kontakter med företag och forskare runt om i världen.
Deltagande i dessa två workshops erbjuds till Dig utan kostnad, men ligger utanför
konferensprogrammet och inkluderar ej mat och tillträde till övriga delar av programmet. Anmäler
Dig gör Du genom att skicka ett mail med titeln ”Anmälan till CMT workshops 14 juni” till:
susanne.lindegarth@marine.gu.se senast den 2 juni.
Vill du ta del av det fulla programmet den 14 juni anmäler du dig genom att följa länken
http://es.handels.gu.se/avdelningar/avdelningen-for-kulturgeografi/cmt2017/registration

VÄLKOMNA !

