Din
viden er
vigtig!

Middelfart – Byen som Leg og Læringsattraktion

Sammen skal vi skabe meromsætning
i ferier og weekender
Vi er sammen med 5 andre overnatningssteder i byen, gået med i et udviklingsprojekt
med arbejdstitlen: ”Byen som Leg og læringsattraktion”. Målet er at sætte Middelfart på
landkortet over for de danske ferieturister.
Vi skal være med til at udvikle et nyt koncept,
der har fokus på 3-generationsfamilien; dvs.
børn, deres forældre og bedsteforældre.

”Vi tror på, at Middelfart
har noget, som ingen
andre har. Der ligger en
masse uudnyttede potentialer. Vi skal være bedre til
fælles forretningsudvikling
og koordinere, hvad vi kan.
Vi er dygtigere, end vi tror.
Det her skal ses som et
krydderi på den normale
butik, som kan skabe meromsætning
for dem, der er med – samtidig

Hvorfor
Vi har brug for at skabe meromsætning på ferier og weekender.
Vi tror på, at det bl.a. opnås ved at øge Middelfarts tiltrækningskraft gennem et koncept, der gør vores område mere attraktiv for
ferieturisten og børnefamilierne. Vi ved, at børnefamilien udgør det
største segment indenfor ferieturismen. Vi tror på, at projektet er
med til at skabe en presse- og marketingmæssig værdi, som kan
være med til at sikre vores salg af værelser netop i ferie
og weekender.

er det til gavn for hele Middelfart.”
Niels Chr. Hammelev, erhvervschef
Middelfart Erhvervsråd

”Vi skal stå mere sammen
om tingene i Middelfart.
Det her drejer sig jo om
forretningsudvikling og
om at blive bedre til at

Konceptet

fastholde gæsterne og

Vi skal være med til at videreudvikle og tematisere dét, Middelfart
gemmer på. Vi skal udvikle 3-4 oplevelsesprodukter, som tager
udgangspunkt i Middelfarts natur-, fritids- og kulturmuligheder.

få dem tilbage til hotellet.
Vi sagde ja til leg og læring,
fordi vi tror, at vi kan blive
klogere af det. Måske ser
fremtiden anderledes ud - vi skal kunne se
mulighederne.

Derfor har vi brug for dig

Vi skal ikke lave et nyt Lalandia, men i stedet

For at sikre at projektet lykkedes,
har du en afgørende betydning:

og den historie, vi hver især bærer rundt

tænke på at udnytte naturen omkring os
på. Vi skal være fremtidens alternativer til
”Legobyer”. Der findes pt. ikke et alternativ til

– Du skal bidrage med dine erfaringer
– Du skal hjælpe til med at sikre den kommercielle vinkel
– Du skal være med i markedsføringen og formidlingen af produktet
– Du skal sikre gæsterne den gode oplevelse, der gør, at de kommer
igen og anbefaler Middelfart og vores hotel til andre.

vandrutchebaner. Lad os nu se det oppefra
– se mulighederne!”
Uffe Johansen, direktør
Hindsgavl Slot

