21. april 2017

Netværksmøde i anledning af besøg af VisitDenmark Holland
I anledning af besøg af VisitDenmark Holland holder VisitVesthimmerland et netværksmøde,
hvor formålet er at blive klogere på det hollandske marked.
Fire ud af fem hollandske turister, der besøger Danmark, er på ferie kyst- og naturferie. Med
374.000 hollandske overnatninger i Danmark i august sidste år tegner det et billede af et marked i
stærk fremgang, og med de planlagte aktiviteter sigter VisitDenmark i Holland mod at holde
momentum i 2017.
Vesthimmerland mærker også den store fremgang i hollandske turister, og derfor holder
VisitVesthimmerland et netværksmøde d. 24. april kl. kl. 09.00-11.00 på Dayz Rønbjerg.
Både turismeaktører og pressen inviteres
En bred vifte af turismeaktører og Vesthimmerlands handelsstandsforeninger er inviteret til
netværksmødet, hvor konst. Markedschef Mette Rodenhuis-Carlsen fra VisitDenmark Holland
besøger Vesthimmerland for at gøre os klogere på det hollandske marked og hvad
Vesthimmerland kan forvente af de hollandske turister. VisitVesthimmerland håber også på, at
pressen er nærværende ved mødet.
VisitVesthimmerland ser et stort vækstpotentiale i det hollandske marked
I løbet af netværksmødet vil Sales & Marketing Manager Kent Lodberg fra Dayz Rønbjerg by
Landal GreenParks forklare nærmere om feriecenterets markedsføringstiltag på de danske og
udenlandske markeder. Dayz Rønbjerg er en vigtig samarbejdspartner i VisitVesthimmerlands
arbejde med det hollandske marked, da de ved årsskiftet blev opkøbt af den hollandske
virksomhed Landal GreenParks og har derfor et tæt samarbejde med det hollandske marked, som
er en af de faktorer, som tiltrækker hollandske turister til Vesthimmerland.
Med et tæt samarbejde med VisitDenmark Holland og Dayz Rønbjerg, ser VisitVesthimmerland et
stort potentiale i at satse på det hollandske marked, da et stigende antal hollandske turister søger
sig til Vesthimmerland for at holde ferie samt at sæsonen kan udvides på grund af hollændernes
ferier, som ligger anderledes i forhold til andre lande.
Ved spørgsmål kontaktes Turistchef Jimmi Petersen på jimmi@visitvesthimmerland.dk eller på
telefonnummer 20 26 46 64.

VisitVesthimmerland Toldbodgade 8 9670 Løgstør CVR-nr.: 37064203
53 887 999

info@visitvesthimmerland.dk

www.visitvesthimmerland.dk

