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Destination Himmerland inviterer til Turisme Kick-Off 2.0
Destination Himmerland inviterer til en dag der skal være med til inspirere og ikke mindst
klæde turismeerhvervet på til 2022. På dagsordenen er turismen efter COVID-19, kulturarv,
bæredygtighed og selvfølgelig den himmerlandske turisme og retningen herfor.
“Vi glæder os til en spændende dag og ikke mindst til at se samarbejdspartnere, politikere og
andre med interesse for den Himmerlandske turisme.”, udtaler turistdirektør, Jimmi
Stæhr-Petersen, og fortsætter, “Vi har fundet nogle spændende oplægsholdere, som kommer
og giver inspirerende inputs, som turisterhvervet kan drage nytte af.”
Blandt oplægsholderne er Rane Willerslev, direktør for Nationalmuseet. Omdrejningspunktet
bliver det nye potentiale inden for kulturturismen i Himmerland, herunder hvordan et stærkt
interessefællesskab sikres, for at synliggøre de lokale kulturarv fortællinger i et nationalt og
internationalt perspektiv. Derudover kommer Lars Ramme Nielsen, chef for Turisme og
Oplevelsesøkonomi hos Dansk Erhverv. Her bliver fokus turismen versus COVID-19 og
fremtiden for oplevelsesøkonomien i Danmark. Charlotte Rømer Rassing, senioranalytiker
hos VisitDenmark, gør status på turismen i det Himmerlandske samt de udenlandske
markeder.
Dagen er for alle med interesse inden for turisme i Himmerland. Udover et spændende
indblik i den himmerlandske turisme, giver dagen rig mulighed for at netværke med de øvrige
deltagere. “Vi håber, at med denne dag og disse oplæg kan være med til for alvor at sætte et
punktum for eftervirkningerne af COVID-19 hos turismeerhvervet, og klæde turismeerhvervet
på til at se frem mod et forhåbentligt bedre 2022. Samtidig giver denne dag mulighed for at
finde inspiration deltagerne imellem”, afslutter turistdirektør, Jimmi Stæhr-Petersen.
Kick-Off 2.0 bliver afholdt på HimmerLand i Gatten, tirsdag den 12. oktober fra 9.00-14.30.
Ligesom Destination Himmerland, arbejder HimmerLand med bæredygtighed og har både
Green Key-certificering samt REFOOD-certificering, hvorfor det er oplagt at afholde årets
Kick-Off 2.0 på her, nu hvor bæredygtighed er på dagsordenen.
Ved spørgsmål henvises til Turistdirektør, Jimmi Stæhr-Petersen - mail:
jimmi@destinationhimmerland.dk, mobil: 20 26 46 64.

