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PRESSEMEDDELELSE

Hele Italien på et fad: Made in Italy

Mode, biler og mammas kødgryder – vælg selv. Italien er et stort tag-selv-bord af gode 
oplevelser og kvalitet. Mette Rem tilbyder skræddersyede events og foredrag til danske 
virksomheder, inden for en bred vifte af det bedste og mest interessante Italien byder på.

Som en rød tråd gennem støvlelandet løber begrebet livskvalitet, inden for alt lige fra mad til 
mode. Den livsstil får virksomheder i Danmark nu mulighed for at tage en ordentlig bid af.

- Italien sætter dagsordenen inden for alt, hvad der er eksklusivt, kreativt og af meget høj kvalitet. 
Er man livsnyder, byder Italien på gode overraskelser hele vejen rundt, siger Mette Rem, som står 
bag konceptet med events og foredrag om Italien. Hun er for nyligt hjemvendt efter 10 år 
i støvlelandet, hvor hun blandt andet har været korrespondent for dagbladet Politiken.

Deltagerne får adgang til Italien fra første parket, når Mette Rem fra den 6. november 2006 
skyder events og foredrag i gang med overskrifter som Made in Italy – mode og design, 
Italiensk vin, Det moderne Italien og Italiensk opera. Det er Mette Rem og en håndfuld 
kompetente og passionerede specialister, der præsenterer temaerne.

Virksomhederne skræddersyr deres eget forløb efter lyst og behov. Kombiner f.eks. en italiensk 
firmamiddag eller reception med et foredrag om samhandel mellem Danmark og Italien. 
Eller måske krydret med en vinsmagning med sommelier Christian Lindgreen, uddannet fra 
Hotel Hilton i Rom. 

Et kvalitetsstemplet sansebombardement 
Italien rykker mere end nogensinde i danskerne. Den enkle og gode mad, det eksklusive mode-
design eller den populære italienske vin, som netop har snuppet førstepladsen som danskernes 
foretrukne.
I 2005 rejste omkring 450.000 danskere til Italien enten på forretnings- eller ferierejse, og det 
Italienske Turistbureau forventer, at dette tal stiger med mindst 5% i år.

- Ferrari, Gucci, Barolo - pasta, passion, solskin, fodbold og Michelangelo. Ligegyldigt, hvor man 
vender sig hen i det italienske univers, er der noget at blive imponeret eller fascineret af. Italienere 
gør tingene med passion, og det er – tror jeg – en del af landets tiltrækningskraft. Vi tilbyder 
oplevelser fra hele denne farvestrålende og fascinerende kulturpalet, siger Mette Rem. Mette Rem 
har med sin ekspertise og gedigne baggrundsviden sammensat programmet og er garant for en 
passioneret kvalitetsoplevelse i bedste italienske stil.

For yderligere information se www.metterem.dk 
eller kontakt venligst: Mette Rem, mobil 25 38 25 81 eller mail: info@metterem.dk

København 6. november 2006

Mette Rem
Mette Rem er en foredragsvirksomhed med speciale i events og foredrag om Italien. Virksomheden samarbejder med 
foredragsholdere med et stort og passioneret kendskab til Italien. Engagement og kvalitet er nøgleord.

Mette Rem er kvinden bag virksomheden. Hun er uddannet fra Danmarks Journalisthøjskole i 1992 og har været 
bosat ti år i Rom og arbejdet som korrespondent for blandt andet Politiken. Gennem årene har hun rejst rundt i 
Italien og fået et indgående kendskab til det fascinerende land, og skrevet om alt lige fra italiensk erhvervsliv, 
økonomi og politik til livsstil, kultur og sport. I dag er Mette Rem freelancejournalist, foredragsholder og 
foredragsarrangør med base på Islands Brygge i København.

”Du må få universet, hvis bare jeg må få Italien” 
Giuseppe Verdi

Events og foredrag om Italien


