MØDE
UDVIKLING AF LOKALE OPLEVELSESTILBUD
MED AFSÆT I MOLS OG NATIONALPARKEN
– hvordan skaber vi nye attraktive lokale pakker, ture og produkter
omkring heste, cykler, aktiviteter på land og vand, overnatning mv.?

MANDAG DEN 24. JUNI 2013 KL. 18.00 - 21.45
RØDEGAARD KURSUSCENTER, KARLSHØJVEJ 5, KNEBEL
Indledning
Mols rummer en særegen natur, en spændende nationalpark, nærhed til vandet såvel som en
række dygtige virksomheder, iværksættere og ildsjæle, der arbejder med oplevelser og
overnatning.
Vi inviterer til møde for at starte udvikling af nye oplevelsestilbud med afsæt i Mols og
Nationalparken. Det kan f.eks. være indenfor:







Heste - rideture og naturguidning, heste og B&B, hestevogne mv.
Aktiv i landskabet - cykelferie, cykelture, løbeevents, trekking mv.
Aktiv på havet – kajak, surfing, dykning mv.
Fødevarer – tour de Mols mad, spis nationalparken
Kultur – oplevelsesture, kunsthåndværker, Slettehage fyr mv.
Overnatning – som en del af oplevelsen

Mødets fokus er helt konkret at opstille bud på nye attraktive pakker, ture og produkter, som på
sigt kan markedsføres overfor turister m.fl. De lokale aktører kan i samarbejde skabe attraktive
tilbud, der binder flere typer aktiviteter og ydelser sammen og skaber forbindelse mellem
nationalparken og dets opland på Mols.
Initiativet er en del af projektet ”Strategisk Forretningsplanlægning i Landdistrikterne” som
sætter fokus på at fremme erhvervsudviklingen på Mols med udgangspunkt i områdets egne
styrker og ressourcer.
Program
18.00 Kort introduktion, Jørgen Vium, NIRAS
18.10 Nye oplevelser på Mols, lokal græsrod Louise Juul
18.20 Oplevelsestilbud i Nationalparken, Sekretariatsleder Mika Leth Pedersen, National Park
Mols Bjerge
18.30 Nye markedsføringsmuligheder via Visit Djursland portalen mv., Direktør Flemming
Rasmussen, Visit Djursland
18.45 Brainstorm – idéer til nye oplevelsestilbud med afsæt i Mols og nationalparken
19.30 Let anretning
20.00 Videre brainstorm
21.15 Opsamling
21.45 Afrunding
Tilmelding
Alette Lena Skov-Hansen, Syddjurs Kommune (alsh@syddjurs.dk, tlf.: 20 46 25 22), senest
torsdag 20. juni.

