Din
viden er
vigtig!

Middelfart – Byen som Leg og Læringsattraktion

Invitation til workshop
Hjælp os med at få udviklet
turismen i Middelfart
Projektet ”Middelfart – Byen som leg- & lærings-attraktion”
skal være springbræt for, at Middelfart sættes på landkortet
over for danske ferieturister.

Program for studieturen
Mødested og tidspunkt: Severin Kursuscenter, Skovsvinget 25, 5500 Middelfart
Fredag den 10. februar 2012 kl. 9.00-13.00.
09.00: Velkomst og introduktion til
dagens program v/Anette Werenskiold
og John Hird

I studieturens fodspor

09.30: Resultater fra studieturen
v/John Hird og Peter Kvistgaard, Hird&Ko
10:15: Præsentation af fremtidsstudiet

Efter at have gennemført en studietur i slutningen af januar,
hvor vi gik på jagt efter historier og oplevelser i Middelfart og
omegn, fortsætter vi nu med en aktiv workshop. På workshoppen
gennemgår vi resultaterne fra studieturen og fremtidsstudiet, som
Firstmove har foretaget i løbet af december og januar. Herefter
arbejder vi videre med, hvordan vi udvikler en samlet strategi
og markedsføring af tre – fire nye ferieturismeprodukter, som skal
hjælpe med at tiltrække flere børnefamilier til Middelfart – under
temaet Leg og Læring.

v/Kirsten Poulsen, Firstmove

Vi håber, at du har mulighed for at fortsætte din involvering og
deltage i workshoppen:

12:55: Afslutning v/Anette Werenskiold

Fredag den 10. februar kl. 9.00-13.00
– på Severin Kursuscenter. Som en god afrunding på formiddagen
vil Severin Kursuscenter være vært med frokost.

11:15 Pause
11:30: IDEA mapping v/Kirsten Poulsen,
Firstmove
12:30: Muligheder for Middelfart?
En plenumdiskussion

13:00: Frokost
Vi er overbeviste om, at vi gennem koordinering, kommunikation og synlighed af
vores lokale styrker kan skabe en markeds-

Tilmelding

mæssig fordel og derigennem tiltrække

Tilmeld dig via dette link: www.kidsntweens.dk/idp269idd11.asp

flere ferieturister til Middelfart og omegn.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte:

Strategien vil blandt andet tage udgangspunkt i vurderinger og resultater fra

Anette Hellmund Werenskiold
Laboratorieleder, Leg og Læring
61 68 03 58
anhwe@vejle.dk
Bag projektet står Leg og Læring, Kids n’ Tweens sammen med en række
organisationer og virksomheder med særlig interesse i at løfte Middelfart som
en spændende leg- og læringsattraktion.

studieturen og fremtidsstudiet.
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Vi investerer i din fremtid

Projekt Leg og Læring – Kids n´ Tweens Lifestyle skal styrke virksomheder og turismesektoren i Region Syddanmark i deres arbejde
med målgruppen ”Kids n´ Tweens”. Det overordnede formål er at opbygge viden og kompetencer som forudsætning for at kunne
udvikle innovative og oplevelsesbaserede tilbud til målgruppen børn og unge i alderen 3-12 år. Det langsigtede mål er, at virksomhederne opnår en markedsmæssig fordel og bliver i stand til at tiltrække flere turister, kunder og samarbejdspartnere.
Projektet gennemføres af Spinderihallerne og involverer en lang række videninstitutioner, organisationer og partnervirksomheder.
Syddansk Vækstforum og EU’s regionalfond støtter projektet, der har en samlet beløbsramme på knap 32 mio. kr.

