Bed & Breakfasts er Næstveds største hotel
Næstved Turistforening har været i gang med at undersøge hvordan det står til med de private
overnatningssteder i kommunen - altså Bed & Breakfast. En undersøgelse har vist at der er over
200 sengepladser alene i Næstved, og dermed bliver Bed & Breakfast på størrelse med et pænt
stort hotel, målt på antal senge og overnatninger.
Turistforeningen har talt med langt de fleste udbydere, og har som sidegevinst fået over
halvdelen med i foreningen igen. "Det er dejligt at opleve så stor opbakning fra de små
overnatningssteder, og vi glæder os til at kunne hjælpe dem med synlighed og bedre
belægningsprocenter igen", siger Charlotte Schwartzlose.

"Bliv danmarksmester i værtskab" v. Henrik meng
Hvordan giver man sine gæster den bedst mulige oplevelse? Det ved værtskabets mester Henrik
Meng fra Meng og co. alt om. Den garvede herre har skrevet flere bøger om værtskab og er også
medstifter af Fårup Academy i forlystelsesparken Fårup Sommerland, hvor de i mange år har
arbejdet benhårdt på at få et værtskab i verdensklasse.
Det foregår 26/5 kl. 10-11.30.
Tilmelding skal ske via dette link senest mandag den 24/5, hvorefter du modtager et link til
deltagelse i mødet.

Sæt kryds i kalenderen...

Gratis webinar hos
Destination
SydkystDanmark
Styrk dine digitale
kompetencer og din
virksomheds digitale
synlighed.
Her vil der vil være fokus på
din digitale synlighed via
Google My Business samt
vigtigheden og håndteringen
af brugeranmeldelser på
tværs af flere sociale medier,
herunder bl.a. Tripadvisor.
Webinaret henvender sig til
alle turismeaktører, der
beskæftiger eller ønsker at
beskæftige sig med
brugeranmeldelser på sociale
medier.
Det foregår ons. 2/6 kl. 1011.15.
Tilmelding kan ske via
dette link og senest
31/5 2021.

Gratis webinar - Hvordan du
vækster igennem sociale
medier
Føler du dig også ofte
overvældet over, hvor meget
tid du (tror) du skal bruge på
sociale medier? Du har mistet
overblikket og det hele er gået
i stå på dine profiler, og nu
ved du ikke hvordan du skal
komme i gang igen og skabe
engagement?
Du får en knivskarp guideline
på, hvordan du kan optimere
dit tidsforbrug samt hvordan
du kan skabe interesse, salg,
engagement og loyalitet
igennem de sociale medier.
Det foregår ons. 9/6 kl. 1011.15.
Tilmelding skal ske via email til info@ntuf.dk med
navn, e-mail, virksomhed og
tlf. nr.

Gratis webinar - Lav
annoncer, der skaber
interaktion og salg!
En ting er nemlig, at du
bliver SET med dine
annoncer. Mens en helt
anden ting er, om du bliver
BEMÆRKET med dine
annoncer.
Dine annoncer er nemlig
den hemmelige ingrediens
til at få succes med
Facebook annoncering. Du
har så kort tid til at gøre dig
bemærket over for din
målgruppe - og ikke mindst
sørge for, at du bliver
husket.
Det foregår ons. 16/6 kl.
10-11.15.
Tilmelding skal ske via email til info@ntuf.dk med
navn, e-mail, virksomhed og
tlf.nr.
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