
Jens Vinge fra VINGS VANDRING, er meget begejstret for samarbejdet med MEETNATURE.
 ”I samarbejdet med MEETNATURE og Helle Munch, har VINGES VANDRING kun positive erfaringer. 
I de samarbejder VINGES VANDRING har, videregives der altid fra MEETNATURE, konkret viden om
kundeønsker, hvilket er altafgørende betydning for VINGES VANDRINGs tilbudsgivning på vandreturs
arrangementer. 
Der er hurtig sagsbehandling og stor kundetilfredshed”

Daniel Edlefsen, fra Rold Skov Adventure.
’’Fantastisk med MEETNATURE som gør en kæmpe indsats for at fremme erhvervsturismen i Rebild.
Som aktør er det kæmpe plus, og så er det gratis branding’’ 

Bjerg & Søbye
“Det er en stor tilfredsstillelse, at Meetnature får sat fokus på aktørerne og hele områdets unikke
muligheder. Bjerg & Søbye der ellers lever stille men godt, kommer frem i lyset og i selskab med alle
de øvrige leverandører”
“ Med Meetnature får vi en fælles platform, hvor vi alle fremstår stærkere” 
 
Marianne Køpke, Arbejds- og livsmentor
“Når virksomhedens medarbejdere går sammen i naturen, opstår der naturligt en større tillid mellem
dem, deres kreativitet øges og mindeværdige oplevelser tages med hjem på arbejdspladsen.
Det er derfor en fornøjelse i samarbejde med MEETNATURE at tilbyde arrangementer til
erhvervslivet, som bidrager til deres medarbejders fysiske og mentale sundhed og trivsel.
Jeg ynder at kalde Rold Skov for ”Danmarks smukkeste, mest inspirerende og tillidsskabende
mødelokale”
Tak for et fantastisk samarbejde! 

Rold StorKro, Bente og Jørgen Pedersen
”Vi har stor glæde af vores samarbejde med MEETNATURE, som både skaber nye relationer og god
sparring”

Peter Henneby, Rebildcentret med Thingbæk Kalkminer
”Rebildcentret har et rigtig godt samarbejde med MEETNATURE og RebildPorten som helhed, der er
til stor glæde for os, de er tæt på og altid hurtige til at hjælpe og finde løsninger.”

Vivian & Erik, Tophuset, Westernhuset & Blokhuset i Rebild Bakker & Røverlejr i Rold Skov.
Generelt kan vi sige, at vi betragter “Rebildporten” som et stort aktiv for turismen i området. Der er
helt klart kommet en hel del flere turister siden I slog “portene” op.
Det nyder os aktører bare godt af, ligesom vi også gerne bakker op om, mere målrettede tiltag, såsom
seneste “MEETNATURE” som allerede har givet resultat for os, med foreløbig et par bookede
arrangementer.
Så endnu en tak for det gode og initiativrige samarbejde !

Hvad siger aktørerne om samarbejdet med MEETNATURE?


