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Är du intresserad av att följa med på en 5 dagars utbildningsresa till 
Seattle (USA) och Vancouver (Kanada). Resan har arrangerats för 
personer i ledande ställning inom fastighetsägande och operatörskap. 
Vårt mål är att du ska få värdefulla idéer och inspiration till utveck-
ling av din affär inom seniorboendebranschen. Den nordamerikanska 
marknaden är mogen och under stark tillväxt. Oavsett vilken din roll 
eller affär är t.ex. kommunens, finansiärens, utvecklarens, förvalatens 
eller serviceoperatörens är det vår övertygelse att du kommer att ut-
vecklas och få många nya idéer att ta med hem och tillämpa i just ditt 
koncept eller projekt.

ConceptLiving’s 
Inspirationsresa

Exempel schema:
Dag/plats Tid Program

Utresa USA (från Landvetter/Arlanda)
Dag 1 
Seattle

09.00-17.00 Dagsprogram
Lesiurecares huvudkontor. Upplev företagskulturen och ta del av den 
kapacitet företaget står för genom möte med de ansvariga cheferna. 
• Rundabordsmöte med One Eighty´s Partners och affärsområdeschefer.
• Öppen diskussion kring seniorboendebranschens kritiska framgångs-
   faktorer utifrån LeisureCares 35 år långa erfarenhet.
Platsbesök på två av företagets lokala anläggningar ”The Belletini” och 
”Fairwinds Redmond”.
Presentation av företagets utbildningsakademi ”LeisureCare University”.

> 19.00 Middag möte med Bob Wester och affärsområdeschefer på One Eighty.

Dag 2 
Seattle

09.00-17.00 Dagsprogram
Besök och studiebesök hos andra aktörer i Seattle
1. ERA Care
2. Mirabella
3. Exeter House (Presbyterian Retirement Group)

Dag 3 
Seattle

09.00-17.00 Avresa till Vancouver, Kanada
• Platsbesök på LeisureCares anläggningar Tapestry at Wesbrook Village och
   Tapestry at Arbutus Walk.

> 19.00 Middag i Vancouver.

Dag 4
Vancouver

09.00-17.00 Dagsprogram
Besök och studiebesök hos andra aktörer i Vancouver
4. Pacific Arbour Group
5. Hollyburn House
6. Sunrise Senior Living

Dag 5 
Seattle

09.00-14.00 Dagsprogram
Återresa till Seattle. Affärsmöte med OneEighty Holdings verkställande 
chefer för sammanfattande diskussion kring intryck och erfarenheter samt 
diskussion kring möjligt affärssamarbete.

> 14.00 Återresa till Sverige (Landvetter/Arlanda).
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För mer information kontakta:

Petter Ahlström
Telefon: +46 730 40 43 46

E-post: petter.ahlstrom@cla-sweden.se


