Derfor er jeg medlem...

Bliv medlem i dag

Per Ankær, Direktør, ICS:

Besøg www.mpidenmark.dk og få yderligere information
om medlemskab, eller

”Jeg startede i MPI for at få et godt netværk, da jeg begyndte i mødebranchen i Danmark. Kombineret med inspirerende foredrag og besøg på interessante venues har
det været en hurtig måde at lære branchen at kende på,
og det har medvirket til at gøre mit arbejde nemmere.”

kontakt MPI Denmarks sekretariat:
E- mail: mpidenmark@visitdenmark.com
Telefon: +45 32 88 99 87

Vibe Sannig, Event Manager, Danske Bank:

”Mit medlemskab i MPI Denmark har stor værdi mht.
networking, både med leverandører og med andre
mødeplanlæggere. Jeg bruger de andre planners som
sparringspartnere og til inspiration, og medlemskabet
legitimerer mødebranchen samt mit arbejde som mødeplanlægger. Desuden har jeg også været med til EMEC
nogle gange nu - og har fået super meget udbytte af det.
Både faglig og anderledes inspiration fra de internationale
speakers/workshops og rigtig meget mere ”intens” networking med andre danske MPI-medlemmer. På meget
få dage har jeg opnået væsentlig bedre relationer til både
andre planners og til leverandører - og det er efterfølgende blevet forstærket ifm. MPI Denmark’s månedlige seminarer, hvor man genser de medlemmer, man har været
på EMEC med. Kan varmt anbefales - både for gamle og
nye medlemmer :-) ”
Margit Padkjær Glintborg, Senior Travel Consultant Grundfos:

”MPI giver mig netværk og adgang til den nyeste viden
på området. Jeg har også glæde af www.mpiweb.org
siden, hvor der jo er publiceret relevante undersøgelser - det drejer sig blot om at få tid til at læse om alle de
meget interessante ting, der sker på området. Jeg har
været medlem i tre år, og jeg har deltaget i den europæiske konference i Düsseldorf i 2011, i Budapest i 2012 og
i Montreux i 2013 - det var meget givtigt. MPI giver mig
stor inspiration til at arbejde videre med vores strategiske
meeting management arbejde.”
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Om MPI
Meeting Professionals International er foreningen for alle,
der beskæftiger sig med møder, konferencer, kurser
og events.

MPI tilbyder
Innovative uddannelsesseminarer, stærkt professionelt
netværk og mulighed for at holde sig opdateret om mødebranchen i Danmark og i resten af verden.

Udvid dit professionelle
netværk i mødebranchen

Det får du ud af dit
MPI-medlemskab

Meld dig ind i MPI Denmark og få mulighed for at opbygge
et stærkt professionelt netværk inden for mødebranchen
– såvel i Danmark som i resten af verden.

• Minimum 8 danske seminarer om året
• 	Danish MPI Awards, hvor du kan invitere kolleger og/
eller kunder med til et brag af en festaften med
kåringer af bl.a. bedste mødeplanlægger og mødested
og masser af netværk

MPI tilbyder en række medlemsfordele og hjælper dig
med at holde dig opdateret om, hvad der rører sig både
nationalt og internationalt på møde-, konference- og
eventmarkedet.

• Det festlige og traditionsrige årlige julearrangement
• 	Et månedligt nyhedsbrev med nyheder og inspiration,
omtale af afholdte og kommende arrangementer samt
gode medlemstilbud

Du bliver en del af en international organisation med
flere end 21.000 professionelle mødeplanlæggere og
leverandører af faciliteter og services til branchen
– inklusive det danske chapters særdeles aktive netværk,
hvor personlige kontakter, læring og erfaringsudveksling
er i højsædet.

• 	Adgang til MPI’s internationale hjemmeside, som
indeholder et væld af viden, analyser og trendrapporter,
planlægningsværktøjer samt database over medlemmer, der kan indgå i dit netværk og professionelle
sparring

Medlemmer

• 	Uddannelsesmuligheder via e-learning og MPI’s
certificerede diplomkurser

MPI har i dag flere end 21.000 medlemmer på verdensplan,
som er organiseret i 86 nationale og lokale chapters.
Det danske MPI chapter består af ca. 180 medlemmer
(primo 2013).

• MPI’s internationale og europæiske branchemagasiner
• 	Mulighed for deltagelse i MPI’s uddannelseskonferencer i USA og Europa, hvor bl.a. European Meeting
and Events Conference (EMEC) er en attraktiv platform
for både netværk, inspiration og viden om de nyeste
tendenser inden for mødebranchen
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