
Mange dråber små …

Eksempler på oplevelser:

En gåtur med en lama  150 kr.
Kajaktur med stenovnspizza  250 kr.

Ølsmagning i skoven  100 kr.

Mountainbike og vildmarksbad 200 kr.
Grønsagsvandring og  Wook-menu 200 kr.

Rakubrænding, mjød og pølser  175 kr.
Historisk vandring  og lokale…

o.s.v….

Inspiration: 
http://www.nationalparkoutdoor.dk/ 

Onsdag  d. 29. maj 2019 kl. 19.00 – 21.00
Østervrå Kulturhus – Bredgade 5 – 9750 Østervrå

SKAB OPLEVELSER 
OG TJEN PENGE

Er du nysgerrig?  

Program:

19.00: ”Forretningsklynger i Nationalpark Mols Bjerge” 

v/ Christine Jürgensen – Dansk Kyst og Naturturisme

19.20:  Erfaringer fra projektet i Mols Bjerge

v/ Nicole Wolter  - Nationalpark Mols Bjerge

19.40: Hvad tænker LAG NORD.

19.50: Hvad tænker du? 

20.30: Opsamling og næste skridt

21.00: Tak for i aften

Tilmelding til: tf@lagnord.dk – 21 77 36 08

M.v.h.

LAG NORD

Et Vendsyssel fuld af oplevelser.

Skal vi stå sammen om at få udviklet og synliggjort alle de aktiviteter der sker i det nordjyske, 
specielt med fokus på små virksomheder, foreninger og kulturelle institutioner ?

LAG Nord vil gerne indbyde alle som skaber (eller ønsker at skabe) oplevelser af forskellig art, men som 
har udfordringer med at få det systematiseret og synliggjort så de når ud til deltagerne, til debat.
Det skal ikke være gratis oplevelser, men oplevelser hvor der opkræves en betaling, så foreninger, 
institutioner og virksomheder har en mulighed for øget indtjening.

For at sikre at dette initiativ kommer godt fra start, ønsker LAG Nord at ansætte en koordinator, som vil få 
til opgave at etablerer de mange samarbejdsrelationer som er hele ideen med dette projekt. Det er ikke 
tanken, at LAG Nord skal stå for afviklingen af de egentlige aktiviteter, det er fortsat Jeres opgave.

Vi håber at I vil bruge et par timer på at gøre LAG Nord klogere på hvad det er vi kan gøre for at hjælpe Jer 
med at skabe flere oplevelser, mere aktivitet og dermed øget indtjening.

mailto:tf@lagnord.dk

