Hvorfor
medlemskab?

Næstved
Tu r i s t f o r e n i n g
Foreningens formål er at fremme turismen i sit
arbejdsområde samt udforme og gennemføre
en samlet turistpolitik for egnen i samarbejde
med alle turismens parter.

Næstved
Tu r i s t f o r e n i n g

Foreningen støtter, inspirerer, udvikler og markedsfører lokale turistprodukter.
Foreningen skal i hele sin virksomhed tilstræbe, at der ydes høj service til såvel gæster som
det lokale turisterhverv.

www.naestvedturistforening.dk

Foreningen arbejder, og er repræsenteret i
mange forskellige fora, f.eks. Tværmotorvejen fra Næstved-Slagelse-Kalundborg,
Fehmern Belt.
Foreningen er det samlede talerør overfor kommune, region og samarbejdspartnere. En stærk
samlende organisation, der sørger for at også
din stemme bliver hørt.
Turistforeningen driver, med hjælp fra frivillige,
Turistinformationen i Ventesalen på Banegårdspladsen i Næstved, samt Turistinformationen i
Karrebæksminde.
Har du lyst til at blive en del af frivillignetværket,
skal du blot sende en mail til info@ntuf.dk, og
oplyse lidt om dig selv.

Velkommen som medlem!

Næstved
Tu r i s t f o r e n i n g
Maglemølle 25, 1, 4700 Næstved
Banegårdspladsen 8, 4700 Næstved
Allen 33, 4736 Karrebæksminde
Telefon: 20 52 48 04
E-mail: info@naestvedturistforening.dk
www.naestvedturistforening.dk

Hvorfor skal jeg blive
medlem af
Næstved Turistforening?
Det skal du fordi Næstved Turistforening
er den samlende organisation
for turisme i Næstved Kommune. Vi
giver dig som medlem følgende fordele:
Hvis det ønskes får du gratis optagelse
med foto, egen kort tekst og link til egen
hjemmeside via foreningens hjemmeside
på www.næstvedturistforening.dk
Vi linker til VisitSydsjælland-Møns
hjemmeside – www.vism.dk

Sparring i pressearbejdet.

Årligt kontingent
Pr. 24. juni 2019

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

Private

225,00 kr. pr. år

Erhverv

1.125,00 kr. pr. år

Restauranter

1.662,50 kr. pr. år

Kroer og Hoteller

4.312,50 kr. pr. år

Næstved Turistforening arbejder sammen
med Visit Sydsjælland-Møn om
turistinformationer på Banegårdspladsen
i Næstved og Alleen i Karrebæksminde.

Vandrehjem, camping
og bowling
2.250,00 kr. pr. år

Vi er desuden medlem i Advisory Board
som VISM bruger til sparring.

Pengeinstitutter
Familiekontingent

2.300,00 kr. pr. år
315,00 kr. pr. år

Turistattraktioner

Individuelt

Alle priser er inkl. moms.
Fastlæggelse af årets kontingent sker
på Turistforeningens generalforsamling,
som hvert år afholdes inden udgangen
af april måned.

Gratis deltagelse i årstidskampagner på
internettet med aktuelle tilbud, tip og
ideer til turister og borgere.
Gratis hyldeplads til egne brochurer på
turistinformationerne i Næstved og
Karrebæksminde.
Mulighed for deltagelse i forskellige
udviklingsprojekter sammen med andre
turismeaktører.
Gratis adgang til foreningens fotodatabase.
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E-mail: info@ntuf.dk
www.naestvedturistforening.dk

