Medlemsfordele turisme
Hvad får din virksomhed ud af at være medlem af Udvikling Assens?
Udvikling Assens er en medlemsbaseret erhvervsforening med over 370 medlemsvirksomheder inden for både produktion, håndværk,
turisme og service. Vi har både de helt store virksomheder som Gl. Avernæs Sinatur Hotel & Konference, Cabinplant, Kiilto og Vissenbjerg
Storkro, de mellemstore som FKI, Terrariet Vissenbjerg, Borring Plast og Lebæk og selvfølgelig også de mindre som for eksempel
restauranter og private ovetnatningssteder.
Vi har til formål at fremme udviklingen af det lokale erhvervsliv og turismen i Assens Kommune både for bestående og nye virksomheder.
På turismeområdet koordinerer og evaluerer vi samarbejdet mellem de forskellige attraktioner og turistaktører, så den samlede
turismeindsats bliver optimeret og styrket bedst muligt. Vores ”turistnavn” er VisitAssens, og under det navn informerer og inspirerer vi
gæsterne på Vestfyn. Vi driver turistkontoret i Tobaksgaarden i Assens.
Læs mere på VisitAssens.dk - og bliv inspireret på Instagram og Facebook.

Medlem af Udvikling Assens:

Ikke medlem af Udvikling Assens:

1:1 Vejledning efter behov
- Virksomhedsudvikling
- Støtte muligheder
- Sparring

1:1 Vejledning i opstartsfasen

En del af et lokalt netværk

Markedsføring
Websiden VisitAssens.dk
- 3 sprog (dansk, engelsk og tysk)
- Stamdata (adresse og kontaktoplysninger)
- 1 billede
- Tekst 5-10 linjer
- Placering nederst på listesider

Faglige medlemsarrangementer
Udvikling Assens afholder 16 -20 arrangementer om
året. 2-3 af dem er specifikt målrettet turisterhvervet
Henvisning til specialister
Bl.a. Erhvervshus Fyn og Destination Fyn
Markedsføring via
Websiden VisitAssens.dk
- 3 sprog (dansk, engelsk og tysk)
- Stamdata (adresse og kontaktoplysninger)
- Øget fokus på medlemmer
- 10-15 billeder
- Selvvalgt tekst

Henvisning til specialister
Bl.a. Erhvervshus Fyn og Destination Fyn

Turistkontoret
Folder/flyers på hylderne

Kontakt

Bookingplatform
- Online salg af bookbare produkter

Louise Skøtt Christensen på telefon 2027 0193 eller e-mail
lsc@udviklingassens.dk

Facebook og Instagram

Mariann Rabølle på telefon 2460 9917 eller e-mail
mra@udviklingassens.dk

Turistkontoret
- Folder/flyers på hylderne

