Turismeworkshop 29. sept. 2022
Torsdag den 29. september afholder Næstved Turistforening møde for erhvervet.
Vi tager overordnet temperaturen på sommeren der er gået – og kigger frem imod, hvad der skal til, for
at lykkedes næste år.
På mødet kommer der både interne og eksterne input vedr. sæsonen 2023.
Sæt kryds i kalenderen – en detaljeret indbydelse kommer snart.

Bæredygtighed - Lær hvad der skal til
Næstved Turistforening ønsker at inspirere og understøtte turistvirksomhederne i Næstved kommune i
at udvikle bæredygtighedsstrategier som et led i virksomhedernes fortsatte stærke profilering i
markedet.

For at komme godt i gang, har vi lavet fem videopræsentationer, der introducerer de overordnede
motiver for at arbejde med bæredygtighed og viser konkrete handlemuligheder. Vi bevæger os fra de
abstrakte begreber og overskrifter i FNs verdensmål over fagspecifikke og relevante indsatsområder
til bæredygtighed i relation til dine gæster.
Vær klar til at modtage de bedste vinkler på bæredygtighed direkte i din egen indboks. Videoerne får
du nemlig tilsendt, og kan du kan se dem, præcis når det passer ind i dine planer.

Hvilke events sker hos dig?
Turistforeningen vil rigtig gerne hjælpe dig med markedsføringen af dine kommende events og
kampagner.
Send os en e-mail på info@ntuf.dk med billede og information og vi vil sørge for det bliver delt på vores
sociale medier.

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.

