CONFERENCE

FORVENTEDE
At få indsigt i planerne for det nye
destinationsselskab.
Organisation/markedsføring/budget osv.

Jeg håber at høre noget om hvordan
kultur og turisme kan spille sammen

At være med til at udvikle området.
Jeg ser frem til at høre om
selskabets visioner og handlemåder.

Få mere viden om den fremtidige
turisme og tiltag i branchen.
Networking

General information omkring
Det fremtidige samarbejde.
Jeg er nysgerrig på, om der er nogle
lighedspunkter mellem det meget
flotte projekt, vi investerede meget tid
og virkelig troede på for et par år
tilbage: Vadehavskysten

FORVENTEDE
Et tydeligt overblik over organisationen
og arbejdsgange

Hvad er fremtiden for vores
destination og hvordan tænkes dette
samarbejde at føde ind i en
bæredygtig udvikling af
destinationen?

Jeg ser frem til at høre mere om det bredere
samarbejde mellem destinationerne

En større indsigt i
destinationsselskabets formål og
virke samt bibliotekets rolle i den
sammenhæng

Jeg ser frem til at det kan åbne op
for fælles fodslag og markedsføring
for de specielle ting i regionen.

Et godt samarbejde med
de andre aktører

FORVENTEDE
At Fanø kommer til at fylde betydeligt
mere end tilfældet er i dag

Hører om de indledende tanker om en
fælles destination samt få et indblik i
hvilke samarbejdsflader, der potentielt kan
opstå

At høre, hvilke ønsker og input de
mange turismevirksomheder har til
en kommende turismedestination.

Ambitionerne og målene for
samarbejdet.

Netværk i branchen

At få sat hele processen omkring
destinationsdannelse i gang

At vi sammen skaber en
destination i verdensklasse

FORVENTEDE
Koordinering og innovation

Spændende at høre om
fremtiden for turister i Ribe

Jeg håber, at der er en høj grad af
miljøhensyn, tanker om
bæredygtighed og økologi tænkt
ind i planen.

vi glæder os til at høre, hvordan I
ser på et fremtidig overordnet
samarbejde med plads til lokal
forankring.

Blive lidt klogere på
vores fælles fremtid

Hvordan vil man sikre at de små og
mindre erhverv får indflydelse?

