Nyhetsbrev 7, april 2015
I detta nyhetsbrev:
•

Välbesökt träff i Urshult

•

Ny ordförande

•

Exportdag och turismmingel

Notiser

Aktuellt, korta
nyheter, tips
eller kuriosa!

Välbesökt möte med inspiration och information!
Den 8 april var det en härlig uppslutning när Destination Åsnen
bjöd in till inspirationsmöte i Parken i Urshult.
Jan Evansson från RAMOA samt
Cecilia Mannerbro Gorschek och
Christina Hedin från Sparbanken
Eken bjöd på härlig inspiration och
värdefulla tips.
Kvällen avslutades med föreningens första
ordinarie årsstämma.Vid årsmötet gjordes
de sedvanliga valen av styrelsens ledamöter.
Till Ordförande valdes Sofie Magnusson,
VD Huseby Bruk
Övriga ledamöter är:
Ingrid Olsson, Getnö Gård
Roger Andersson, Åsnen Natur & Bildning

28 APRIL - EN HELDAG OCH

Jörgen Johansen, Tingsryds Egendomsbyrå
Thomas Mattsson, Tingsryds kommun
Therese Friman, Växjö kommun
Kerstin Karlsson, Alvesta kommun
Lena Stävmo, Destination Småland

EN KVÄLL DU INTE FÅR

Hej Sofie Magnusson, välkommen som ny ordförande!

MISSA!
En dag för dig som vill lära mer om
utländsk turism, hur vi tillsammans kan
bli bättre och nå våra mål. Vi får lyssna
till experter från våra prioriterade marknader som ger oss råd om vad besökaren vill ha och hur vi kan öka våra
intäkter från utlandet.
Båda arrangemangen är kostnadsfria begränsat antal platser.
Notera att det är separata anmälningar
till Exportdagen och till Turismminglet.
Anmälan senast 17 april - klicka här för
att komma direkt till anmälan!

Vad har du för bakgrund? Jag har 30 års erfarenhet av reseoch turistbranchen i Småland, bl.a. Glasriket och inkommande turism från Tyskland och Danmark
Vad arbetar du med idag? VD på Husebruk och jag arbetar
famförallt med utvecklingen av Husebyområdet
Var tror du Destination Åsnen befinner sig om 10 år? Jag
tror att vi är en exportmogen destination som som utvecklar
turismen på ett ansvarsfullt sätt. Jag hoppas också att våra
besökare upplever den tydliga destinationen genom skyltning, produkter och bemötande var man än befinner sig i Åsnenområdet.
Beskriv med tre ord de viktigaste sakerna för att vi ska lyckas med det!
Kvalitet, samarbete och värdskap.
Finns det något annat som du vill tillägga?
Ja, jag vill passa på att tacka Ingrid Olsson som har lämnat över ordförandeklubban efter hennes mandattid. Hon har gjort ett fantastiskt arbete denna första
period i föreningen. Ingrid har ett stort engagemang för utvecklingen i hela området och det har också genomsyrat hennes arbete som ordförande. Jag är glad att
Ingrid fortsätter att arbeta i styrelsen.

Välkommen som medlem!

Vår vision

Kontakta Destination Åsnen

Föreningen Destination Åsnen välkomnar både dig som driver företag, förening eller är privatpersonl.

”Åsnen är det självklara valet för
människor som söker hållbara,
berikande och unika Natur- &
KultUrupplevelser”

visitasnen.se
destinationasnen.se
info@destinationasnen.se
Tel 070 363 41 65, Karin Nilsson

Klicka här för att läsa mer!
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