Snapsting søger
VærtSkaber
Det er vigtigt at tage godt imod sine gæster, få dem til at føle sig velkomne og give dem en oplevelse ud
over det sædvanlige. Derfor søger Snapsting folk, der har lyst til at være gode værter ude i byrummet.
Mennesker er det vigtigste, når det gælder Snapsting. Det er mennesker, der driver Snapsting, det er
mennesker, der besøger Snapsting, og det er mennesker, der udvikler Snapsting. Mennesker er
drivkraften.
- Derfor synes vi, det kunne være fedt, at det første du som gæst til Snapsting møder er mennesker, som
tager imod dig og siger velkommen. Det giver simpelthen bare god mening, fortæller Lasse Hagen,
konceptudvikler i Snapsting
Gennem de sidste par år, har Snapsting sat forskellige skilte op i byen, der skulle gøre det lettere for folk at
finde rundt. Nu ønsker Snapsting at supplere skiltene med mennesker.
- At hænge skilte op svarer til, at du kommer hjem til dine venner, og døren står åben til lejligheden, og der
hænger et skilt i entreen med instruktioner. Det er ikke særlig hyggeligt. Det giver derimod mening, når du
ringer på, at du møder en person, der åbner døren og siger: ”Hej, og velkommen til. Vi har faktisk glædet os
til at se dig!”
Tilmelding
Snapsting vil gerne skabe oplevelsen af, at der er en vært, som tager imod gæsterne i byen og søger derfor
efter VærtSkabere til Snapsting 2019. Der er kun ét krav til de kommende VærtSkabere: De skal have lyst til
at tale med andre mennesker.
Er du interesseret i at blive VærtSkaber - og en del af den store Snapsting-familie, så tilmeld dig på
snapsting.dk - gerne senest den 11. juni.
Fakta om VærtSkaberne
Der bliver holdt informationsmøde et par uger før Snapsting.
Alle VærtSkaberne får en T-shirt, så de bliver letgenkendelige.
Der skal bruges VærtSkabere under hele Snapsting fra 21. – 30. – hver dag fra middagstid.
Som VærtSkaber får man to vagter á tre timer – gerne flere, hvis man har lyst.
VærtSkaberne skal gå rundt på Nytorv, Hjultorvet og Gammeltorv.
Du må også give dit eget bud på, hvordan en VærtSkaber giver gæsterne en god oplevelse
For yderligere information
Lasse Hagen, konceptudvikler i Snapsting, T: 31 17 42 66
Ønsker du pressefotos i high res så kontakt:
Vivi Sjøner, kommunikationskonsulent, T: 87 87 83 08 / M: vs@viborg.dk

