Invitation til turismesamarbejde
Sammenslutningen af Danske Småøer vil nu fremme salget af ø-pakkerejser.
Opgaven er at skabe de rigtige produkter og finde de rigtige kunder – og netop det
kan småøernes nyansatte turismeambassadør hjælpe med.
Britta Leth, turismeambassadøren, vil i denne opgave fokusere på turismevirksomhederne på fem-seks
småøer. Kravet for at være med er, at I som turisme-virksomheder har – eller ønsker at få – en eller anden
form for samarbejde, og at I er indstillet på at sælge til forskellige former for rejsearrangører og andre store
kunder (som business-to-business salg).
Tilbuddet er, at Britta Leth kan hjælpe med at designe og udvikle jeres ø-pakke, så den er spændende og
attraktiv for kunderne. Det handler bl.a. om kvalitet og om indholdet i pakkerne. Hun kan også hjælpe med
markedsføringen og med at finde de busselskaber, foreninger, uddannelsesinstitutioner eller virksomheder,
der skal være kunder. Selve salget og den endelige kontakt til kunden, skal I selv stå for.
Turismeambassadørens tilbud til ø-virksomhederne er:
•
•
•
•
•
•
•

Produktudvikling af pakketure
Kvalitetsvurdering
Kvalitetsudvikling
Kundekontakt
Markedsføring
Udarbejdelse af produktblade eller andet salgsmateriale
Koordinering mellem ø-virksomhederne

For at være med, skal I være mindst to virksomheder, der kan levere indhold til jeres egen, lokale ø-pakke. I
skal have en idé om, hvad pakken kan indeholde, og hvem kunderne er. Og I skal være indstillet på et tæt
samarbejde med Britta.
Virksomhederne i ø-pakkerne kan f.eks. være overnatningssteder, museer, færgeselskaber, ø-guider,
spisesteder, besøgsgårde og fødevareproducenter med rundvisninger e.l.
Hvis I vil være med, skal I senest den 10.april 2014 sende en mail til Britta med
- en kort beskrivelse af de virksomheder, der er med (mindst to)
- nogle ord om den eller de pakker, I forestiller jer at Britta skal hjælpe med
- jeres eventuelle nuværende samarbejde
Efter den 10. april vil vi så vælge de virksomheder fra fem-seks øer, der kan være med i denne del af øturisme-ambassadørens arbejde.
På turismeseminaret, som afholdes den 27. marts i Odense, vil vi også orientere om projektet, men dette
tilbud er ikke forbeholdt deltagerne på seminaret, men tilbydes bredt til småøernes turismevirksomheder.
Erfaringerne fra projektet vil blive formidlet bredt ud i løbet projektperioden.
Ring til Britta på tlf. 40 11 53 62, hvis I vil høre mere om tilbuddet. Brittas mail er bl@danske-smaaoer.dk

Projektet er støttet med midler fra

