PROGRAM
TORSDAG
Kl. 14:00 – 15:00
		

Danmark til salg – der er mange arbejdspladser på spil
Hvordan vinder Danmark den internationale kamp om turisterne?

Kl. 15:00 - 16:00
		
		

Træn din Nice six pack i årets Nice Challenge
Træn din NICE six pack på Folkemødet sammen med NICE - en national bevægelse for
servcieoplevelser i verdensklasse.

Kl. 16:30 - 17:30
		

”Ny planlov, nye muligheder”
Hør hvordan turismen styrkes med ny planlov, der giver lov til nybyggeri langs kysterne.

Kl. 17:30 - 18:30
		

Mere gastronomi, større madturisme og mindre madspild
Danmarks førende fødevareaktører sætter fokus på gastronomi, madturisme og miljø.

FREDAG
Kl. 10:30 - 11:30
		

Outdoorturisme – hvordan sikres fremtiden og bæredygtigheden?
Hvordan kan outdoorturismen indfri sit potentiale og samtidig gå hånd i hånd med naturen?

Kl. 11:30 - 12:30
		

Localhood - det lokale som international attraktion
Hvordan kan turismen bruge den lokale livsstil og kultur til at tiltrække internationale besøgende?

Kl. 12:30 - 13:00
		

Deleøkonomi styrker turismen
Deling af bolig, båd og guidede ture har transformeret turismen – og det er kun lige begyndt.

Kl. 13:30 - 14:30
		
		

Når udenlandsk arbejdskraft bliver illegal?
Hvad er udfordringerne med udenlandsk og illegal arbejdkraft i Danmark, og hvordan sikres den
nødvendige arbejdskraft fremover.		

Kl. 14:30 - 15:15
		

Danmarks første full size Seaside Resort
Hvad skal der til for at skabe Danmarks første full size Seaside Resort?

Kl. 15:15 - 16:00
		

Kultur er også bacon
Er dansk kultur en ny eksportsucces?

Kl. 16:30 - 17:30
		

Fremtidens by: Restaurations- og natteliv i København
Restaurationsbranchen stiller spørgsmål til Københavns politikere om udvikling af byen.

Kl. 18:30 - 19:30
		
		

Værsgo! Dansk mad i verdensklasse
Her er mad og meninger om mad, de gode råvarer og det gode måltid - for danskerne, turisterne,
fællesskabet og erhvervet.

LØRDAG
Kl. 10:30 - 11:30
		

Stop salg af sommerhuse til udlændinge
Salg af sommerhuse til udlændige vil betyde færre turister – kom og hør hvorfor.

Kl. 11:30 - 12:30
		

Og det var Danmark!
Spillet om turisterne kæmpes på mange baner.

Kl. 13:30 - 14:00
Lobbyisme med dansk turisme
		
Susanne Hegelund, forfatter og kommunikationsrådgiver, udfordrer dine og turismebranchens
		lobbyevner.
Kl. 14:00 – 15:00
		

Videnscafe - hvad vi om naturturisme, og hvor skal vi hen?
Kom og bliv klogere! Hvad ønsker turisterne, hvad er udviklingsmulighederne og hvad med naturen?

Kl. 15:00 - 16:00

Oplev virtual reality - få en 360° tur af Danmark

Kl. 16:15 - 16:30

Der er en vinder! Deltag i quizzen bag på programmet og vind et Canon kamera.

SØNDAG
Kl. 9:30 - 11:00

Oplev virtual reality - få en 360° tur af Danmark

