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Foreningens formål er at fremme turis-
men i sit arbejdsområde samt udforme 
og gennemføre en samlet turistpolitik 
for egnen i samarbejde med alle turis-
mens parter.

Foreningen støtter, inspirerer, udvikler 
og markedsfører lokale turistprodukter.

Foreningen skal i hele sin virksomhed 
tilstræbe, at der ydes høj service til så-
vel gæster som det lokale turisterhverv.

Foreningen arbejder, og er repræsen-
teret i mange forskellige fora, f.eks. 
Tværmotorvejen fra Næstved-
Slagelse-Kalundborg, Fehmern Belt.

Foreningen er det samlede talerør 
overfor kommune, region og samar-
bejdspartnere. wEn stærk samlende 
organisation, der sørger for at også din 
stemme bliver hørt.

Velkommen som medlem!



Hvorfor skal jeg blive
medlem af
Næstved Turistforening?

År l i g t  k on t i g en t
Pr. 1.maj 2016

Private 170 kr. pr. år 

Erhverv 800 kr. pr. år 

Restauranter 1.260 kr. pr. år 

Kroer og Hoteller 3.200 kr. pr. år 

Vandrehjem, camping 
og bowling   1.630 kr. pr. år 

Pengeinstitutter 1.730 kr. pr. år 

Turistattraktioner Individuelt 

Fastlæggelse af årets kontingent sker 
på Turistforeningens generalforsamling, 
som hvert år afholdes inden udgangen 
af april måned.

Der skal du fordi Næstved Turistforening 
er den samlende organisation 
for turisme i Næstved kommune. Vi
giver dig som medlem følgende fordele:

Gratis optagelse med fotos, tekst og link 
til egen hjemmeside på 
www.næstvedturistforening.dk 
Vi linker til Visit Sydsjælland-Møns 
hjemmeside – www.vism.dk 

Gratis deltagelse i årstidskampagner på 
internettet med aktuelle tilbud, tip og 
ideer til turister og borgere. 

Gratis hyldeplads til din egen brochure 
på turistservice og turistinfo i Karre-
bæksminde på vort kontor. 

Mulighed for deltagelse i forskellige 
udviklingsprojekter sammen med andre 
turismeaktører. 

Gratis adgang til foreningens foto data-
base.

Sparring i pressearbejdet.

Løbende aktuel information via nyheds-
breve (som du tilmelder dig på vores 
hjemmeside 
www.naestvedturistforening.dk) 

Mulighed for deltagelse i Oplev Næstved 
Forum og dermed indflydelse på turisme-
arbejdet i Næstved kommune.
 
Næstved Turistforening arbejder tæt 
sammen med Visit Sydsjælland-Møn og 
vi arbejder i Advisery Board på indflydel-
se der også fremmer turismen i Næstved 
kommune, ligesom vi, som den største 
turistforening, fortsat arbejder på at få 
en plads i bestyrelsen for Visit Sydsjæl-
land-Møn.
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