Juni 2019

Hirtshals Turistforening – en god partner
HIRTSHALS TURISTFORENING DRIFTER HIRTSHALS TURISTBUREAU, SOM HAR 4 KERNEOPGAVER:
-

Turistinformation og servicering af områdets gæster.
Branding af Hirtshals, Tornby og Tversted.
Markedsførings- og salgskanal for det lokale turisterhverv.
Sparringspartner med det lokale turisterhverv og Turismeudvikling Hjørring i udvikling af oplevelser
og aktiviteter, der styrker turismen.

NY KONTINGENT STRUKTUR MED TILKØB AF PAKKER TIL MARKEDSFØRING:
På generalforsamlingen den 11. marts 2019 blev det besluttet, at vi fremadrettet skal have en fuldstændig flad
struktur med 3 forskellige satser for hhv.: primært erhverv, sekundært erhverv og privat medlemskab. Primært
erhverv kan derudover tilkøbe sig markedsføring via turistbureauets digitale og trykte medier.
Vi har vurderet, at I er i kategorien sekundært erhverv, og vedhæfter derfor en kontingentopkrævning for denne
sats. Har I ønsker om at se mulighederne for primært erhverv, så fremsender vi selvfølgelig gerne dette og tager en
snak om dette.

MEDLEMSFORDELE:
-

Du har stemmeret på generalforsamlingen og kan være medbestemmende for, hvilke opgaver
Hirtshals Turistforening fremadrettet skal arbejde med.

HIRTSHALS BY OG OMRÅDE ”FÅR”:
-

Som medlem er du, i øvrigt, med til at støtte indsatsen for at tiltrække turister til Hirtshals og til
videreudviklingen af Hirtshals som ferie- og turistdestination.
Markedsføring af byens mange events fx Naturmødet, Musik Under Trappen og Hirtshals
Fiskefestival. Hirtshals Turistforening er også en aktiv del af koordineringen af fiskefestivalen.
Som medlem er du med til at støtte det samarbejde, som Hirtshals Turistforening udfører for at
bevare en lokalforankret turismeindsats fx i forhold til Hjørring Kommune, Turismeudvikling
Hjørring og øvrige turismerelaterede organisationer.

SAMMEN ER VI STÆRKEST!
Med venlig hilsen
HIRTSHALS TURISTFORENING
Laila Zielke
Formand

Hirtshals Turistbureau

Henriette Andrea Søttrup
Bureauleder
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Kontingentopkrævning

Hirtshals Turistforening 2019
Beløbet er momsfritaget

kr. 200,00

Venligst overfør til nedenstående konto:
Sparekassen Vendsyssel, 9850 Hirtshals
Konto: 9070-1627136672
CVR-nr.: 29946213
Husk at påføre navn i forbindelse med indbetaling.
Betaling: senest 8. juli 2019.
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