nationalpark outdoor

konference
9. januar 2019 kl. 13-19

Outdoor er in – Danskerne vil ud. Nationalpark Mols Bjerge er hotspot for aktivitetsbaseret ferie og
outdooroplevelser for feriegæster og borgere i hele Aarhus-området. De, ofte mindre, virksomheder,
der sælger outdoor-oplevelser, har dog svært ved at etablere sig i markedet.
Projektet Et outdoorcenter i dansk perspektiv sætter fokus på at samle udbydere af outdooraktiviteter
i et værdikædesamarbejde og afsøger muligheder for fælles synliggørelse med professionalisering og
økonomisk vækst til følge. Gæster er blevet
spurgt om villigheden til at betale for oplevelser
i naturen – og der er afprøvet en helt ny salgsPROGRAM
platform i projektperioden.
DEL 1
Som deltager i konferencens DEL 1 hører du om projektet og forretningspotentialet samt oplever outdoor-produkter ude i nationalparkens
unikke istidslandskab. På DEL 2 går vi i dybden med outdoor-oplevelser
som turismemæssig resurse i nationalparken. Vi har inviteret oplægsholdere, der giver deres ”take” på fremtidens outdoor-erhverv.
Der er mulighed for at tilmelde sig Del 1, Del 2 eller begge dele.
Angiv venligst dette ved tilmelding.

TILMELDING TIL LENE@VISITDJURSLAND.COM
SIDSTE FRIST ER D. 15. DECEMBER 2018.

KARPENHØJ NATURCENTER, DRAGSMURVEJ 12, 8420 KNEBEL

13.00	Indtjekning og vildmarkssandwich på Karpenhøj Naturcenter
13.30 Velkomst
	
ved Jacob Kirkegaard Larsen fra Dansk Kyst- og Naturturisme
13.40 Præsentation af projektet ”Et outdoorcenter i dansk perspektiv”
projektleder Lene Lind
14.00 ”Outdoor
	
– efterspørgsel og forretning”
Kasper Møgelvang, Orange Elevator
14.30 Hils
	 på outdoorfolket i Nationalpark Mols Bjerge
Mulighed for deltagelse i aktiviteter, som f.eks. fremstilling af tapas med
	
sankeurter, bueskydning eller en vandring i den smukke natur
15.30 Kaffe på Fuglsøcentret, Dragsmurvej 6, 8420 Knebel
DEL 2

FUGLSØCENTRET, DRAGSMURVEJ 6, 8420 KNEBEL

16.00	Velkomst ved borgmester Ole Bollesen, Syddjurs Kommune
16.10 ”Den
	
turismemæssige betydning af naturbårne oplevelser”
Peter Kvistgaard, Ph.D. og forsker i turisme- og oplevelsesudvikling
16.50	”Feriecenter Slettestrand og outdoor som forretning”
Kristian Skjødt, Feriecenter Slettestrand
17.10 ”Den
	
videre vej mod et outdoorcenter i dansk perspektiv”
Kasper Møgelvang, Orange Elevator
18.00 Networking og gå-hjem sandwich med Nationalpark kvæg

