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          08. marts 2019 

Kære medejere 

 

Som det ses på billedet, så har Feriecenter Rågeleje Klit været repræsenteret på Feriemessen i 

Herning 22. – 24. februar 2019 ”Ferie for alle” 

 

Vi havde en stand sammen med Skagenklit  

 

Gudrun Møller og Margit Albertus fra bestyrelsen repræsenterede Rågeleje Klit. 

 

Det var mere positiv i år hvor der kun var 2 feriesteder på standen, end i 2018 hvor vi var 9 

feriesteder det var Dansk Timeshareejer Forening, der stod for en fælles stand. Bedre plads og der 

var bedre kontakt tid til den enkelte gæst. 

 

Der var mere end 700 besøgende på standen. 

Gudrun Møller og Margit Albertus fik en god snak med ca. 400 messegæster, som modtog vores 

oversigt over EF lejligheder med ”messetilbud” som blev modtaget med glæde og interesse med 

ordene ” Det lyder da godt” ” Det er godt nok billigt”. Flere spurgte om man også kunne leje for én 

og to dage. 

 

Både Skagenklit og os i Rågeleje Klit var begge enige om det var en succes. det hele værd. 

Vi fik sat Rågeleje Klit på Danmarkskortet. ”Hvor er det lige Rågeleje ligger” var et at 

spørgsmålene i vores konkurrence.  

Max 10%, måske nærmere 5% var vidende om at Rågeleje lå på Sjælland ”Nordsjælland” som 

deltog i vores konkurrence. 

 

Der blev udtrukket 2 vindere fra hver af de 2 feriesteder blandt messegæsterne der havde deltaget i 

konkurrencen om et ophold for 4 personer og de er blevet kontaktet og var begejstret ved at høre de 

havde vundet. har allerede kontaktet Receptionen for at booke sig ind. 

 

Se vores messetilbud på www.raageleje-klit.dk  Gælder for alle førstegangsgæster i Feriecenter 

Rågeleje Klit. Afholdt inden 31.12. 2020 

 

Glæder os til at byde dig/Jer velkommen 

 

Feriecenter Rågeleje Klit 

 

Hanne Norup 
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