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Turismeakademi efterår 2018 - vi glæder os til at se dig igen!
Det er en fælles opgave at tiltrække turister, og Turismeakademiets formål er at understøtte
et kompetenceløft blandt turismeaktører i Nordjylland. I november 2018 tilbyder
Turismeakademiet turismefaglige kurser for fjerde gang.
Som turistdestinationer skal vi alle kunne tilbyde den bedste viden, de bedste oplevelser og det
bedste værtskab til turisterne, og det er en stor opgave især for områdets turismeaktører. I
fællesskab kan vi skabe et stærkere fundament for at tiltrække turister.
De tyske turister vender tilbage - bliv parat til at byde velkommen
At kommunikere med de tyske turister på deres modersmål er med til at vise det gode værtskab noget som alle sætter stor pris på, især nu, hvor de tyske turister vender tilbage til Danmark og
Vesthimmerland. Dette kan VisitVesthimmerland især se på overnatnings- statistikkerne.
Derfor har VisitVesthimmerland fokus på dette og tilbyder efterårskurser i tysk for begyndere
gennem Turismeakademiet den 20. og 27. november. Kurserne er sammenhængende. Her er
Jonna Andersen, ejer af Tranum Lys og Glas samt forhenværende tysklærer, klar til at lære ud af
de tyske gloser og et par fif til, hvordan du forklarer Hr. Müller, hvordan han og "die Frau" kan finde
til den nærmeste strand.
Turisterne bliver mere og mere digitale - optimér din online tilstedeværelse
Hvem vil ikke gerne være mere synlig på de sociale medier og højst rangerende på Google? Især,
når vi ved, at turisternes brug af digitale medier stiger støt - både før, under og efter deres ferie.
Din virksomheds online tilstedeværelse kan blive mere optimal med fokus på turisme med et
kursus gennem Turismeakademiet - den 6. november for begyndere og den 13. november for
øvede. Det er igen Online & grafisk ansvarlig hos VisitVesthimmerland, Martin Buch Stengaard,
der står for undervisningen og er parat med fif og nyeste viden på området.
Tilmelding og mere information om Turismeakademiet
Læs mere om Turismeakademiet og tilmeld dig kurserne på
www.visitvesthimmerland.dk/VVH-Turismeakademi. Hvis du har spørgsmål til kurserne og
tilmelding venligst kontakt Turismekonsulent Sofi Olofsson Bak på sofi@visitvesthimmerland.dk.
Kursernes priser afhænger af, hvilket slags partnerskab, du har i VisitVesthimmerland eller om du
ikke er partner.
Ved yderligere spørgsmål kontakt venligst Turistdirektør Jimmi Petersen på
jimmi@visitvesthimmerland.dk eller på telefon 20 26 46 64.
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