Turismekonference
6. November 2018

Slagelse Musikhus – Sdr. Stationsvej 3-5 – 4200 Slagelse

Program
8.30 / Ankomst

Registrering, kaffe og morgenbrød

9.00 / Velkomst
v/Jens Müller, direktør for
VisitVestsjælland A/S

9.05 / Hvem er du
- og hvem er din gæst?
v/Claus Roager Olsen

Claus har med sine mere end 14 års erfaring,
oparbejdet sin helt egen stil som foredragsholder - hvor højt tempo og stort personligt
engagement er humlen. Claus er nærværende, empatisk, humørfyldt og motiverende
og krydrer sine foredrag med spændende
historier fra virkeligheden.

9.50 / En Skælskørhistorie
v/Pia Kimer


Som formand for Skælskør Erhvervsforening står Pia Kimer i spidsen for en lang
række aktiviteter og events der i den grad
sætter Skælskør på landkortet. Pia Kimer,
der til daglig er filialdirektør i Sparekassen
Sjælland, fortæller om Mandehørm, Korsbæk Dag, Lange Bryster og meget mere.

10.05 / En naturpark
er mere end natur
v/Dina Overgaard
Dina, der er projektleder i Naturpark Åmo-

sen, har en bred erfaring fra projekter
der relaterer til turismeudvikling - senest

Egnsunikke Produkter & Services i Naturpark Åmosen. Et projekt der er båret af
idéen om at blive bedre til at samarbejde
og udvikle på tværs og skabe nye forretningskoncepter, Dina fortæller om, hvordan projektet er blevet til gavn og glæde
for aktørerne i Naturpark Åmosen.

10.20 / Pause & Netværk
11.00 / ”Localhood” – er det
ikke bare Københavnerier?
v/Signe Jungersted


Signe er udviklingsdirektør i Wonderful
Copenhagen, og har som sådan været med
til at udvikle begrebet ”localhood”. Signe løfter sløret for, hvad der gemmer sig i dette
begreb, og fortæller om vigtigheden af at
skabe sammenhæng imellem by og land.

den første af sin slags, overrækkes til en
person, en event, en forening eller turismevirksomhed, der med stolthed synliggør
og italesætter den Sjællandske Vestkysts
fortræffeligheder.

12.00 / Vestsjælland på spyd
v/Carsten Bang


Carsten Bang vil med sin store lune og velkendte glimt i øjet, sætte sit helt personlige punktum for årets turismekonference.
Carsten er kendt blandt den absolutte elite
i dansk comedy, hvor hans originalitet, intelligens og underfundige materiale, oftest får
hans publikum helt ud på kanten af sædet.

11.45 / VisitVestsjælland
– hvad skal vi med dem?
v/Jens Müller


Jens kom til VisitVestsjælland i oktober
2017, og har siden sin ankomst sat nogle
nye pejlemærker for destinationsselskabet. Jens vil fortælle lidt om fremtidens destinationsselskab, og hvad «sådan nogle» i
fremtiden skal beskæftige sig med.

11.55 / Årets
Turismeambassadør


VisitVestsjælland har indført en pris som
Årets Turismeambassadør. Prisen, som er

12.30 / Frokost
13.30 / Tak for i dag

