Program over åbne aktiviteter
KATAPULT er et udviklingsforløb for turismevirksomheder, som vil arbejde med aktiv turisme. Forløbet
består af to dele. En lukket del, hvor kun virksomheder i Det Sydfynske Øhav kan deltage. Og en åben del,
der er for alle virksomheder, der vil arbejde med aktiv turisme.
I dette program finder du information om de åbne arrangementer samt alt praktisk omkring deltagelse.
Tilmelding er nødvendig.

HVORDAN KAN DU DELTAGE?
På de åbne arrangementer i KATAPULT kan turisme-virksomheder fra Det Sydfynske Øhav og det øvrige
Fyn deltage efter følgende princip:
• Deltagere i KATAPULT og i Det Sydfynske Øhav har fortrinsret
• Er der flere pladser, kan virksomheder fra det øvrige Fyn deltage
TILMELDING: Er nødvendig og pladserne tildeles efter først til mølle-princippet i ovennævnte
prioriterede rækkefølge. Vi opretter en venteliste, hvis dette bliver nødvendigt, og giver besked, hvis der
bliver en ledig plads på arrangementet. Du er tilmeldt, når du har fået besked om pladsen OG betalt for
deltagelsen.
PRIS: For deltagere, som ikke har virksomhed i de fire sydfynske kommuner, opkræves et deltagergebyr
på 60DKK pr. arrangement, som betales forud for deltagelse. Tilmelding er bindende og først gældende,
når beløbet er betalt.
NO SHOW FEE: For alle tilmeldte deltagere, som ikke møder op eller som melder afbud mindre end 48
timer før arrangementet, opkræves et No Show Fee på 100DKK.
Betaling sker som overførsel til kontonummer reg. nr. 4366 - konto nr. 11970699 (Naturturisme) eller
indbetaling på MobilePay: 23605234 (Naturturisme I/S). HUSK at skrive navn + arrangement dato i
kommentarfeltet.
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Kl. 15.00 – 18. 00 (åbent for alle)
Skal der laves turbeskrivelser til de produkter, pakker eller turbeskrivelser, du giver eller
sælger til dine kunder? Hvordan gør du kort til et aktiv og får dermed bragt omgivelserne,
naturen og kulturhistorien endnu mere i spil, når du skal servicere dine kunder? Hør hvordan
du nemt og skarpt arbejder med google-kort og kort i det hele taget.
Sted: Naturturisme I/S, inkl. kaffe/kage

TILMELDING senest d. 29. september til nanna.heinrich@svendborg.dk

Kl. 15.00 - 18.00
Ved denne Company Dating har vi fokus på status og visioner for arbejdet med aktiv turisme i Det
Sydfynske Øhav.
Dagens program vil blive annonceret ultimo 2017.
Sted: Naturturisme I/S, Abildvej 5A, inkl. kaffe/kage
TILMELDING: INFO FØLGER - nanna.heinrich@svendborg.dk
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