
MASTERCLASS 2022
Uddannelse for møde- og eventplanlæggere

Praktisk mødeplanlægning fra A-Z er målrettet dig, der er erfaren møde- og eventans-
varlig i en virksomhed eller organisation.

Masterclass forløbet strækker sig over 6 moduler, som med casebaseret undervisning og 
foredrag, har til formål at videreuddanne erfarne møde- og konferenceplanlæggere.

De 6 moduler gør dig bevidst om alle de elementer, som skal til for at gøre dit arrange-
ment til en succés - lige fra den første gode idé til afholdelsen af arrangementet.

Der bliver undervisning både inden- og udenfor normal arbejdstid. 

For yderligere information 
- Kontakt Claus Sneppen på Telefon 26 21 12 21 eller claus@greatmeetings.dk 

mailto:claus%40greatmeetings.dk?subject=
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 Moduler for 2022 i København:

#5
24. 
oktober

MASTERCLASS 2022

#4
26. 

september

Fremtidens møder og oplevelser
  - Introduktion til og overblik over forløb.
  - Introduktion til og netværk med  øvrige deltagere.
  - Opdateret viden om møder og events
 - Indsigt i fremtiden og tendenser

Digital og analog mødeværdi & design
  - Dybere forståelse af mødets dynamikker
  - Dybere forståelse for brugen af digitale løsninger
  - Skarpere forståelse for målgruppe behov og motiver

Gode møder starter med den rigtige idé  
  - Udvikling af koncepter og idéer
  - Udvikle bedre målsætninger for møder
  - Tænke ud af boksen - genveje til bedre løsninger

Fokuser på de værdifulde møderesultater
  - Udvikle bedre målsætninger for møder
 - Skarpere målsætninger
 - Bedre målinger 
 - Handlingsorienterede data

Gode møder starter med den rigtige idé
  - Udvikling af koncepter og idéer
  - Udvikle bedre målsætninger for møder
  - Tænke ud af boksen - genveje til bedre løsninger

12:00-
17:30

Operationel videnopsamling af hvad vi har skabt sammen 
  - Idé katalog
 - Egen handleplan
 - Sparring på udfordringer
 - Forankring af netværket

Med overnatning

12:00-
17:30

12:00-
17:30

12:00-
17:30

12:00-
17:30

16:00-
13:00

Reservedato 12. december



 Moduler for 2022 i Jylland:
MASTERCLASS 2022
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#5
25. 
oktober

#4
27. 

september

Fremtidens møder og oplevelser
  - Introduktion til og overblik over forløb.
  - Introduktion til og netværk med  øvrige deltagere.
  - Opdateret viden om møder og events
 - Indsigt i fremtiden og tendenser

Digital og analog mødeværdi & design
  - Dybere forståelse af mødets dynamikker
  - Dybere forståelse for brugen af digitale løsninger
  - Skarpere forståelse for målgruppe behov og motiver

Gode møder starter med den rigtige idé  
  - Udvikling af koncepter og idéer
  - Udvikle bedre målsætninger for møder
  - Tænke ud af boksen - genveje til bedre løsninger

Fokuser på de værdifulde møderesultater
  - Udvikle bedre målsætninger for møder
 - Skarpere målsætninger
 - Bedre målinger 
 - Handlingsorienterede data

Gode møder starter med den rigtige idé
  - Udvikling af koncepter og idéer
  - Udvikle bedre målsætninger for møder
  - Tænke ud af boksen - genveje til bedre løsninger

12:00-
17:30

Operationel videnopsamling af hvad vi har skabt sammen 
  - Idé katalog
 - Egen handleplan
 - Sparring på udfordringer
 - Forankring af netværket

Med overnatning

12:00-
17:30

12:00-
17:30

12:00-
17:30

12:00-
17:30

16:00-
13:00

Reservedato 13. december



Underviser:
Claus Sneppen 
“Digitaliseringen udfordrer møde-, oplevelses- og eventmarkedet. 
Det har aldrig været vigtigere at følge med udviklingen og kom-
petenceuddanne sig som møde- og eventansvarlig.”

MASTERCLASS 2022

Tidligere kursister siger:

“Der er kun ganske få muligheder for at få uddannelse på møde- og eventom-
rådet og Kursuslex masterclass er derfor meget værdifuld.”

“Det er ret fantastisk at finde et sted, hvor man som møde- og eventansvarlig 
kan blive udfordret fagligt, både teoretisk og som praktisk sparring”.

TILMELD DIG HER

Claus Sneppen er uddannet Cand. 
Negot. fra Syddansk Universitet med 
fokus på forretning og kulturforståelse, 
og har arbejdet som selvstændig møde- 
og eventkonsulent i mere end 30 år. 
– og er ophavsmand og forfatter til bøger 
omkring ”Oplevelsesbaseret 
Kommunikation”. Er associeret partner 
på Instituttet for Fremtidsforskning med 
fokus på møder og mødesteder

Claus driver i dag Great Meetings 
centreret om strategisk designudvikling 
af møder og mødepunkter. Han er 
passioneret for at bringe analoge 
interaktioner mellem mennesker og 
forretning tættere på hinanden i en 
digital virkelighed.  

PRIS KR.14.950 ekskl. momsInkl. Forplejning & Overnatning i modul 6

https://www.kursuslex.dk/arrangementer_eventguest_ny1.asp?event=154&lang=

