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3 dages intensivt kursus i London
Vær med. Verden er til at forandre. – zbc.dk

3 dages intensivt kursus i London
Hvorfor London?
Fordi London er kendt for at være en af de førende
byer inden for nytænkning, hvor også de nyeste
koncepter bliver afprøvet og de flotteste flagskibsbutikker er repræsenteret.
Deltagerne ser det bedste og det nyeste og bliver
derfor præsenteret for højdespringere. På den måde
snuses der til Europas dygtigste detailhandlere.
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Deltagerne bliver guidet af eksperter fra ZBC, der har
mange års erfaring med detailture til udlandet.
Udbytte
Efter disse dage behersker deltagerne kompetencer
inden for formidling af trends, idéer og metoder, og
de kan tilføre deres virksomhed den bedste og mest
opdaterede viden inden for international detailhandel.
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Vi besøger blandt andet
følgende konceptbutikker:
Hamleys
Selfridges (food hall)
Pret a Manger
Whole Foods
Harrods (food hall)
Primark
Waitrose
Tesco
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Daylesford
Natural Kitchen
M & S (food hall)
Hedonism Wines.
Deltagerne vil komme hjem med
mange nye idéer, der spænder
vidt fra konceptanvendelse til
rekruttering og fastholdelse af de
rigtige medarbejdere.

Vi sikrer, at alle har min. 4 brugbare idéer, som vil kunne give
merværdi til egen virksomhed.
Der vil være fokus på varepræsentation, service, butiksindretning,
ledelse, rekruttering, innovation,
kreativitet mv.
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Program
Dag 1
Afg. Kastrup kl. 07.20*
Ank. London (på hotellet) kl. 10.30
Kort introduktion, forventninger og praktiske oplysninger.

Dag 2
Besøg: Besøg: Primark, Waitrose, Daylesford og
Natural Kitchen, Selfridges, M & S (derefter tid på
egen hånd).

Besøg: Pret a Manger, Whole Foods, Piccadilly, Hamleys, Hedonism Wines.
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Økonomi
Samlet pris pr. deltager: 12.780,- kr.
Prisen inkluderer fly, ophold, transport og forplejning i London.

Dag 3
Besøg: Harrods, Tesco, Whole Foods,
Knightsbridge.

Alle ture bliver afviklet mandag – onsdag.

Afg. Hotel kl. 16.00
Afg. Gatwick 19.55 – Ank. Kastrup 22.45.

Der er også mulighed for flyafgang fra Billund. Kontakt os for nærmere aftale.
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* Alle tider er lokaltider.
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Kontakt

Chefkonsulent Sysser Nielsen
4087 6382, syni@zbc.dk

Indkvartering
Deltagerne indkvarteres på et centralt 3-stjernet
hotel på enkeltværelse med bad og toilet.
Fly
Ved tilmelding skal vi bruge:
• Det fulde navn som anført i pas
• Fødselsdato
• Nationalitet
• Pasnummer
• Udstedelsesland
• Pas udløbsdato
• Mailadresse og mobilnummer.
• Eventuel navneændring eller ændring til anden
dato/fly betyder, at flybilletten er mistet, og der
skal udstedes ny flybillet.
Hotel
Ved annullering af hotel for enkeltpersoner, kan
dette refunderes op til 5 uger før afrejse.
Herefter hæftes der også for hotelophold. Det er
dog muligt at lave navneændring op til afrejse uden
gebyr.
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ZBC
Selandia Park 6
4100 Ringsted
5578 8888

