Internationale conferenties over waterparken en FEC's komen
naar Amsterdam
24-07-2018 10:21
Tijdens de Euro Attractions Show (EAS) in Amsterdam worden er twee uitgebreide conferenties over groeiende
segmenten in de attractiesector georganiseerd. Op maandag 24 september komen de indoor attracties aan bod,
met een nadruk op Family Entertainment Centers (FECs) Op donderdag 27 september wordt de hele dag
ingezoomd op de ontwikkelingen rond Waterparken.
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Mattel Play in FEC Sevenum - project
gerealiseerd door Mattel Play (een van de sprekers)[/caption] FEC / Small Parks / Indoor Play Ground Dit is
een speciale indoor dag, vol met seminars en discussies over indoor spelen, lasergames, bowling, mini golf en
actieve recreatiecentra. De meest succesvolle operators uit de wereld van indoor en Family Entertainment
Centers delen hier hun kennis. Het programma:
09:30 - 10:00 | Coffee Arrival and networking
10:00 - 11:00 | Global Trend Watch
11:00 - 11:15 | Coffee Break
11:15 - 12:15 | HR Hiring and Training your staff
12:15 - 13:00 | Networking Lunch
13:00 - 14:00 | Birthdays & Special Events
14:00 - 14:30 | Coffee Break
14:30 - 16:00 | "Rotating Tables"
16:00 - 16:05 | Wrap up/Q&A/Surveys
16:05 - 19:00 | Visit Heineken Experience & drinks
Meer informatie: FEC, Small Park en Indoor Play Day [caption id="attachment_44893" align="alignright"
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Sandcastle Waterpark in
Blackpool[/caption] Water Park Forum Wereldwijd zijn waterparken een van de snelst groeiende deelsectoren
in de attractie industrie. Reden genoeg dus om daar de focus op te leggen. Ook divers attractieparken in
Nederland en België voegden de afgelopen jaren een waterpark aan hun collectie toe. Aan bod komen issues
als verdienmodellen, veiligheid, design en trends op het gebied van klantwensen. Het programma ziet er als
volgt uit:
09:00 - 09:15 | Welcome with coffee
09:15 - 09:30 | Opening Comments
09:30 - 10:00 | Water Park Safety
10:00 - 11:15 | Intriguing Upcoming projects
11:15 - 11:30 | Coffee break
11:30 - 12:45 | Takeaways from Operating Projects
12:45 - 13:15 | Networking Lunch
13:15 - 13:45 | Virtual Tour of Hof Van Saksen - The Waterpark in the Resort
13:45 - 14:00 | Wrap-up
Meer informatie: Water Park Forum Early bird kortingen t/m 31 juli Naast deze twee 'grote conferenties' zijn er
tijdens de EAS ook nog diverse andere grote en kleine kennisprogramma's, excursies en workshops waarvoor
je je kunt aanmelden. T/m 31 juli geldt een gereduceerd early bird tarief voor aanmelden en registratie. Daarna
gaan de prijzen omhoog. EAS beursvloer (RAI Amsterdam) is geopend van 25 t/m 27 september 2018 EAS
congressen vinden plaats van 23 t/m 27 september 2018 Meer nieuws over Euro Attractions Show 2018 via:
#EAS2018 Meer informatie: EAS Amsterdam
Redactie
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