Nyhedsbrev december 2017
Vi ønsker alle vores medlemmer en glædelig jul og et godt og indbringende nytår.
Der har været meget at se til i dette efterår og der har været meget fokus på hele turist- og
erhvervsområdet i den kommunale valgkamp. Vi forsøger, at arbejde videre med det lange seje træk - det
giver forskellen på den lange bane, men det giver ikke altid hurtige point.
TEL har en rammeaftale med Langeland kommune for det kommende år, så vi er i stand til at lægge et
budget og en handlingsplan for 2018 - vi er dog også klar til, at foretage justeringer sammen med den nye
kommunalbestyrelse - men allerede nu har vi fuldt styr på de tre store feriemesser - Ferie Fritid i Odense
Congres Center, Ferie for Alle messen i Herning og Reisen messen i Hamburg. Det er Nordfyns Turist- og
Erhvervsforening og TEL der i år koordinerer den fælles fynske stand i Odense og i Herning. Vi skriver ud til
jer, om I vil have materiale med lige først i det nye år, men I er meget velkommen til, at kontakte os
allerede nu, hvis I vil have materiale med. Hvis nogen af vores medlemmer er interesseret i, at have et
større antal Guider med på deres egene messestande, ser vi også meget gerne det - Færgegårdens
Camping har den således med på campingmesser i Ålborg, Esbjerg og Randers.
Langelandsguiden 2018 skulle ankomme til vores adresse på Torvet 5 den 20. december og kan hentes på
Torvet 5 - alle der har tegnet annoncer eller er medlem vil modtage guiden 2018 umiddelbart inden påske,
I er alle sammen velkommen til, at komme og hente inden da her på kontoret. I det hele taget er alle, der
bor på Langeland meget velkommen til, at komme og afhente et par stykker - så håber vi på, at I til gengæld
er med til at dele dem ud til venner og bekendte.
En stor tak til alle, der har tegnet annonce i Guiden 2018 - uden jer var der ingen Guide. Oplaget er som
sidste år 60.000 stk. Der var ikke mange tilbage i år. Vi har åbent mellem jul og nytår den 27. og 28. fra kl.
9.30 - 16.30 og den 29. december kl. 9.30 - 16.00 så alle vore sommerhusgæster kan blive ekspederet.
Vi er meget interesseret i at sælge forskellige billetter, bøger osv. på vores webshop - mod en lille
provision. Det kunne være en god start på, at teste markedet førend man selv får sig en webshop.
Her i december har vi skrevet ud til 106 virksomheder på Langeland for, at tilbyde dem at deltage i
"Erhverv i gadeplan", som er et stort kompetenceprojekt for de 4 Sydfynske Kommuner - vi skal sikre, at
vores detailhandel, gallerier og restauranter også kommer med på den digitale udvikling og hvis de allerede
er det, vil vi tilbyde dem, at blive en del af det netværk og fællesskab, der skal udvikle sig i forhold til
turister og øvrige kunders nye behov i en digital verden.
Turist- og Erhvervsforeningen er en tæt samarbejdspartner med Langeland Kommune og varetager også
meget af samarbejdet for kommunen i forhold til fremtidsfabrikkens rekruttering, Naturturismes
forretningsudvikling og samarbejdet med Destination Fyn og Visit Denmark. TEL er den, der skal sikre at
flest mulige aktører på Langeland får del i de mange muligheder, der arbejdes med. Vi er også kontakten til
Væksthus Syddanmark, EU- Bruxelleskontoret og ikke mindst hele LAG og FLAG ordningen. Send os en mail,
hvis der er noget, du vil vide mere om.
I de sidste par måneder er det ofte gået op for os i Turist- og Erhvervsforeningens bestyrelse og her på
vores kontor, at der er rigtig mange forventninger til, hvad vi skal kunne løse af opgaver for virksomheder,
enkeltpersoner og Langeland Kommune.
Der er behov for, at vi får formidlet, hvad det er der er vores kerneområder - dels i rammeaftalen med
Langeland Kommune - det er det, vi modtager betaling for fra kommunen og dels, hvad det er vi gør for
vores medlemmer.

Vores hovedopgaver er at markedsføre Langeland, fremme viden, kendskab, netværk og samarbejde, der
kan understøtte enkeltvirksomheders udvikling, virksomhedssamarbejder, initiativer af forskellig
foreningskarakter – samt servicere vore turister på Langeland - og det gør vi, så godt vi kan i forhold til de
ressourcer, vi nu engang har.
Vi fortsætter med, at holde åbent for iværksætterrådgivning hver uge - så jeg vil opfordre til, at man
sender os en mail om sin virksomhedside inklusiv en udfyldt miniforretningsplan, den finder man på
www.langeland.dk/langeland/ivaerksaetter-0<http://www.langeland.dk/langeland/ivaerksaetter-0> så
tager vi et vejledningsmøde til en start.
Husk at dele TELs Facebookopslag https://da-dk.facebook.com/KomTilLangeland/ - jo flere, der ser det, jo
bedre. I er fortsat også meget velkommen til at bruge vores Branding film, den er brugt mange steder
allerede, men er fortsat aktuel. Og for at blive i det digitale spor - husk også, at skrive #lovelangeland, hvis I
deler et godt billede fra Langeland.

Glædelig jul og godt nytår fra os alle her på Torvet 5.

Fra Formand Britta Andersen:
Så nærmer jul og nytår sig hastigt - og det er tiden, hvor man kigger tilbage på året, der gik.
Vi har i Langelands Turist- og Erhvervsforening i år haft særlig fokus på “erhvervsdelen”. Vi har haft nogle
gode erhvervsnetværksmøder rundt om på nogle langelandske virksomheder. Vi har været til messer på
SDU og Herning Håndværker- og Industrimesse - messebesøg, der har til formål, at skabe opmærksomhed
på de muligheder, der er for både virksomheder og jobsøgende på Langeland.
Hele foråret 2017 har vi været en arbejdsgruppe i bestyrelsen, der har arbejdet på forslag til en
turismestrategi for Langeland. Det har været et stort arbejde, men også interessant, vi kom rundt om rigtig
mange spændende emner indenfor turisme.
Vi skal være meget opmærksomme på, at turismen ændrer sig lige så hurtigt som resten af verden. Nye
udlejningsformer kommer frem f.eks. Airbnb, nye oplevelsesmåder dukker op f.eks. Airbnb Experiences,
nye markedsføringsplatforme dukker op - så hvor markedsfører man sig bedst, for de turister/kunder man
ønsker sig? For slet ikke at snakke om digitaliseringen, der skrider hastigt fremad.
Turister har der været dejligt mange af, fra mange forskellige lande, nogle kommer for at opleve, nogle for
at finde fred og ro, andre for at fiske, vandre og cykle og jeg håber, at vi alle på Langeland husker, at møde
vores turister eller rettere gæster med et smil, så vi kan give dem en god oplevelse ved, at holde ferie på
Langeland.
Det kommende år tegner spændende!!!
Vi får ny kommunalbestyrelse, som nok har mange nye spændende tanker og idéer.
‘Shores’ projektet udvikler sig, Fiskeriets Hus har spændende projekter foran sig, Ærøexpressen er et yderst
spændende projekt med ny grøn færge Marstal-Rudkøbing, Landsbyklyngen Langeland vil formodentlig
også komme med nye tiltag bl.a. en app, hvor alle aktiviteter på Langeland vil kunne findes - for blot at
nævne nogle få nye tiltag. Vi skal så alle huske, at støtte op om de nye tiltag!!

Tak for året, der gik! Tak for godt samarbejde med den afgående kommunalbestyrelse og forvaltning, med
Turist-og Erhvervslivet på Langeland, med de langelandske foreninger, med personalet på TEL.
Godt nytår ønskes alle!!

