INVITATION
PROGRAM
Moderator: Journalist Anna Fenger Schefte

Konference torsdag den 12. marts 2020

Bæredygtig turisme
– men hvordan?
Vær med når VisitNordsjælland inviterer til konference om bæredygtig turisme. Hør hvad
en grøn strategi betyder for din virksomhed. Vi skal tjene penge før vi kan investere i
bæredygtighed og hvad betyder det at have en bæredygtighedsstrategi som destination?

Hvordan går det i Nordsjælland?
De tre nationale turismeselskaber byder ind med, hvordan det går med den grønne
turismeomstilling i Danmark og folketingsmedlemmerne giver bud på, hvad de vil gøre,
for at skabe bedre rammebetingelser for turismeerhvervet til en grøn omstilling. Hør også
to lokale stemmer fortælle om deres abejde med bæredygtighed.

TID
Torsdag den 12. marts 2020
Kl. 9.45 – 15.00

STED
Royal Stage Hillerød
VIP Lounge, Milnersvej 41
3400 Hillerød

TILMELDING
Arrangementet er gratis.
Der er begrænset antal
pladser

Tilmeld dig nu på billetfix.dk/da/e/konference-bredygtig-turisme-men-hvordan/
Tilmelding senest den 2. marts 2020.

09.45	Ankomst, registrering, morgenkaffe og croissant
10.00	Velkommen v. Annette Sørensen, direktør for
VisitNordsjælland. Kort intro til Royal Stage
v/ Carsten Larsen, direktør Royal Stage Hillerød
10.10	“Hvor er forbrugerne i dag, og hvor er forbrugerne på vej hen?”
v/ Anna Fenger Schefte, journalist og forfatter
10.40	“Vi skal tjene penge, før vi kan investere i bæredygtighed”
v/ Horestas politiske direktør Kirsten Munch
11.10 	“Danmark skal have høje ambitioner for bæredygtig turisme”
v/ administrerende direktør Jan Olsen, VisitDenmark
11.30	“Få hjælp til at drive og udvikle din virksomhed af Copenhagen
Business Hub – Erhvervshus Hovedstaden”, v/ relationschef
ved Copenhagen Business HUB Jacob Clausager Johansen
11.45	Destinationens stemmer
“Det grønne Pharmakon” v/ Lotte Fonnesbæk, direktør for
Pharmakon Konferencecenter
	“Hør om Rabarbergaarden – et økologisk drevet landbrug”
v/ Ejer Thomas Køster
12.30

Frokost

13.15 	Paneldebat mellem direktør Jan Olsen VisitDenmark, direktør
Mikkel Aarø-Hansen Wonderful Copenhagen og direktør Jens
Haugsted, Dansk Kyst- og Naturturisme
“Hvordan går det med bæredygtig turisme i Danmark?”
13.50	“Fra filantropi til forretning” v/ chef for turisme og oplevelses
økonomi Sune K. Jensen, Dansk Industri
14.05 	Politisk panel: Tre folketingsmedlemmer; Henrik Møller (A),
Hans Andersen (V) og Kristian Hegaard (RV) “Turister ønsker
sommer og sol og mindre CO2 – men er turismeerhvervets
rammebetingelser gode nok til en grøn omstilling?”
14.45

Tak for i dag

