Destinationsmøde for turisterhvervet
Den 27. april afholdt Næstved Turistforening i samarbejde med Destination SydkystDanmark et sæsonkickstartmøde, for turisterhvervet i Næstved samt Næstveds kommunale interessenter.
På mødet blev der bl.a. fremlagt flere af de udviklingsprojekter som SydkystDanmark og Næstved
Turistforening arbejder med.
Derudover var der gennemgang af de markedsføringstiltag SydkystDanmark har sat i værk for den
indeværende sæson. Turistforeningen fremlagde resultater fra den møderække der har været afholdt
med de private overnatningssteder – som bl.a. har givet en pejling på, hvordan de private
overnatningssteder sikrer vækst i fremtiden.
Det var en virkelig god eftermiddag, med livlig debat og god dialog imellem turisterhvervet og
politikkerne.
Vi ser frem til at afholde flere dialogmøder i løbet af året.

Ladestander til elbiler
Der har været en del henvendelser til Næstved Turistforening i forbindelse om ønsket om en eller flere
lade-standere omkring Enø og Karrebæksminde-området. Det viser sig nu, at der allerede er flere ladestandere rundt omkring. Indenfor den allernærmeste fremtid at I derfor finde en oversigt over ladestandere til elbiler på Turistforeningens hjemmeside. Et link, I måske kan anvende i jeres egen
markedsføring overfor turister den kommende sommer.
Skulle der være flere lade-standere, som du kender til, må du gerne være med til løbende at opdatere
oversigten, ved at sende en mail til info@ntuf.dk

Velkommen til nye medlemmer
Velkommen til vores 3 nye spændende erhvervsmedlemmer i Næstved Turistforening:
Karrebæksminde Minigolf
Egegården
Stacys Diner

Turistguide for Destination Næstved 2022 er på gaden
Ønsker du at bestille turistguiden 2022 og bykort? Bestil nu på info@ntuf.dk.

Referat fra generalforsamling
Generalforsamlingen-referatet er tilgængeligt på hjemmesiden, som du kan finde lige her.

Hjælp os med at blive mere synlige på sociale medier
Destination Næstved er nu gået på Facebook - hvor vi før udelukkende benyttede Instagram.
Det ville være en stor hjælp hvis I alle ville gå ind og dele det gode budskab, så vi sammen kan gøre
destinationen endnu mere synlig online.
Du finder facebook-siden lige her.
Du finder Instagram lige her.
I må også meget gerne tagge Destination Næstved I jeres opslag, så vi kan hjælpe jer med deling dette gælder både i opslag og stories.

