Ágætu ráðstefnugestir!
• Markmið þessarar ráðstefnu er að leiða saman alla
hagsmunaaðila í Hafnarfirði.
• Sýna þarf fram á möguleika Hafnarfjarðar til að sinna
ferðamönnum innlendum sem erlendum, og fá ferðamenn
gagngert til þess aðheimsækja Hafnarfjörð.
• Ég Ferðaðist hringinn í kringum landið safnaði bæklingum,
blaðagreinum, sótti söfn, og handverkshús. Skoðaði hvernig
Hafnarfjörður er kynntur.
• Samkvæmt upplýsingum frá ferðamálastofu yfir þá staði sem
ferðamenn heimsækja er Hafnarfjörður ekki nefndur á nafn,
en Krísuvík er nefnd.
• Til að byggja upp heilsuferðaþjónustu tel ég styrkleika
Hafnarfjarðar liggja í íþróttahreyfingu okkar. Hægt verður að
standa að æfingabúðum, mótshaldi innanlands sem
alþjóðlegum mótum með sjúkrahústengingu vegna
rannsóknarþáttar og forvarna.

Hvað þarf til?
• Um hálf milljón ferðamanna kom til Íslands á síðasta ári og
langflestir fara í gegnum Hafnarfjörð án þess að stoppa.
STOPP! HVAÐ ÞARF TIL?
• Í ár verður veruleg aukning á sætaframboði milli Íslands og
Norður Ameríku eða um 4.215 sæti á viku. Ísland verður í
kynningu allt árið 2011 í þýskalandi sem heiðursgestur á
stærstu bókasýningu heims. Þá má ekki gleyma
heimskynningu á Íslandi 2010 vegna eldgossins í Eyjafjallajökli.
Aukning á siglingum skemmtiferðaskipa til Íslands. Verið er að
smíða 30 ný skip í Evrópu í dag.
• Ferðamaðurinn vill fræðslu, hvernig væri að láta vita af
Hafnarfirði, og koma Hafnarfirði á kortið í orðins fyllstu
merkingu. Hvergi eru leiðaskilti að Hafnarfirði, og merkingum
innanbæjar er ábótavant.
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Tækifæri í ferðaþjónustu í Hafnarfirði!
• Vonandi verður ráðstefnan til þess að marka fyrsta skref í
samstarfi hagsmunaaðila í Hafnarfirði í því að skapa afurð í
heilsuferðaþjónustu.
• Byggjum heilsuferðaþjónustu í Hafnarfirði á:
• Sérkennum, styrkleikum, menningu og skemmtilegri
afþreyingu.
• Nú er lag, verum með og látum umheiminn vita af okkur.
Takk fyrir mig og kærar þakkir til allra þeirra sem gerðu þessa
ráðstefnu að veruleika.
Erindin verða birt á heimasíðu IBH og kynningarefni
Fjölmiðladeildar á vef Hafnarfj. (Drottning í ein dag)

