
CUSTOMER EXPERIENCE  
MANAGEMENT

MASTERCLASS – DET PERSONLIGE MØDE



Nu inviterer Tivoli indenfor og deler ud af sin mangeårige erfaring  
i at arbejde strategisk med Customer Experience Management (CEM) 

på de enestående Masterclass-kurser på Tivoliakademiet.

Få indsigt i Tivolis unikke arbejde med CEM på en autentisk  
gæsterejse i Tivolis magiske univers. 

På alle Masterclasses møder du ledere og medarbejdere,  
der dagligt arbejder med at give Tivolis gæster en betagende oplevelse. 

HVAD ER CEM? 
CEM er strategisk arbejde med at forbedre kundeoplevelsen. CEM er en filosofi og  
en værktøjskasse, der bidrager til at styrke relationen til dine kunder. CEM-strategien  
giver dig en unik position på dit marked, og gør dig mere konkurrencedygtig overfor 
dine konkurrenter.



DET
PERSONLIGE

MØDE

“DET PERSONLIGE MØDE”
Udsøgt service er meget mere end et venligt personale  
og gennemtænkte teknologiske løsninger. Udsøgt service  
opstår, når man kender sine kunders behov og ønsker  
og formår at omsætte disse til de rigtige koncepter,  
kunderejser og møder.

Masterclassen “Det personlige møde” giver dig en  
grundlæggende forståelse for CEM og indsigt i,  
hvordan Tivoli arbejder med processer, strukturer  
og de menneskelige møder med henblik på at overgå  
gæstens forventninger i alle kontaktpunkter. 

 

MÅLGRUPPE:
Tivoliakademiets Masterclasses i CEM er for ledere og medarbejdere,  
der ønsker at sætte fokus på kunden i deres forretningsprocesser.  
Kurset er målrettet BtB og BtC virksomheder, som opererer i Danmark.

PÅ EN CEM-MASTERCLASS HOS TIVOLIAKADEMIET FÅR DU:
 ♦   Gennemtestede og effektfulde Tivoliindsigter som vil styrke din  

virksomheds kundeoplevelser
 ♦   Grundlæggende viden og kompetencer inden for CEM og service
 ♦   Værktøjer der gør dig i stand til at identificere din virksomheds  

modenhedsniveau i forhold til CEM
 ♦   Teknikker og metoder til at designe unikke oplevelser, der vil hjælpe  

din virksomhed på dit marked
 ♦   Praktiske eksempler og virkelige fortællinger fra Tivolis egne medarbejdere og ledere
 ♦   En helt speciel dag i Tivolis magiske verden

På kurset udleveres et kompendie med fremgangsmetoder og værktøjer til det videre 
CEM-arbejde samt et Masterclass diplom til deltagerne.

MASTERCLASS



Varighed: 1 dag kl. 9 -17

Sted:  Undervisningen foregår på konference steder i nærheden af Tivoli. 
Nogle af de praktiske opgaver gennemføres i Tivoli 

Dato:  På tivoli.dk/akademiet får du et overblik over planlagte datoer

Tilmelding:  Tilmeld dig via tivoli.nemtilmeld.dk 

Pris:  Per deltager kr. 4.700 (+ moms)  
(ved tilmelding af hele hold/afdelinger sammensættes individuelt pristilbud)

Spørgsmål:  Du er velkommen til at kontakte os på tivoliakademiet@tivoli.dk,  
hvorefter vi kontakter dig

Charlotte Kling Petersen er Customer Experience Manager i Tivoli og 
har til opgave at optimere oplevelsen for de 4,7 millioner gæster,  
der besøger Haven årligt. Charlotte har tidligere arbejdet som 
CEM-konsulent i 8 år og med en baggrund som psykolog, 
har hun en intens interesse for medarbejderengagement.

Ian Wisler-Poulsen er Customer Experience Manager i Tivoliakademiet 
og står for undervisning og gennemførelse af kurser. Ian har tidligere 
fungeret som selvstændig konsulent og hjulpet virksomheder med at 
skabe bedre kundeoplevelser. Ian er anerkendt for sine foredrag 
og er forfatter til bl. a. “Grundbog i Servicedesign”.

PRAKTISK INFO

HVEM ER TIVOLIAKADEMIET:


