SydkystDanmarks Bedste Turismeinitiativ 2019 - DM i Skills
Kære Folk bag DM I SKILLS i Næstved
Vi har i Destination SydkystDanmark en perlerække af stærke attraktioner – vi har skøn natur, brede
strande … vi har høje klinter og dybe skove
Men når stærke lokale kræfter også formår at skabe mega-events, der kan skabe overskrifter og få
opmærksomhed i hele landet, så har vi virkelig fat i noget, der fungerer som løftestang for turismen i hele
vores destination …
Måske skal jeg lige genopfriske for de 2-3 stykker blandt publikum, der tænker, hvad var det nu lige, at DM i
SKills gik ud på …

DM i Skills er Danmarks mesterskaberne for erhvervsuddannelserne
Her dyster fremtidens stjernekokke og tjenere, men også fremtidens elektrikere og
lastvognsmekanikere –
Vi taler 43 discipliner – 300 deltagere - 7.000 kvadratmeter Arena – plus 13.000 kvadratmeter telte – og
så tilsætter du lige 50.000 tilskuere over de tre dage …
Der er rigtig meget, der kan gå galt ved et event i den kaliber – men alt klappede – I havde så også brugt
hele to år på at forberede jer … så det var ikke en succes, der lige blev rystet ud af ærmet!
VED DM i Skills 2019 var der feststemning i hele NÆSTVED – og for første gang i mesterskabernes historie
var HELE byen involveret takket være jeres store og grundige forarbejde …
SÅ kære prismodtagere – I vinder Destination SydkystDanmarks Bedste Turisme-initiativ 2019
FORDI
-

I afviklede et Mega-event til topkarakter

-

I fik vist, at Destination SydkystDanmark OGSÅ er erhvervs-turisme

-

I beviste at, vi kan være de perfekte værter for de helt store konferencer og kongresser – for
eksempel her i Arenaen, hvor vi er i dag

-

Fordi i formåede at skabe en fest, som hele Næstved var en del af,

-

Fordi I fyldte overnatningssteder i hele destinationen

-

OG fordi I gav både deltagere og publikummer lyst til at komme tilbage til Destination
SydkystDanmark

Stort tillykke

