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INBJUDAN TILL MEDLEMSKAP
SwedenFishing, ekonomisk förening är en nationell marknadsföringsorganisation med syfte att
marknadsföra och produktutveckla Sveriges mycket rika möjligheter för fisketurism.
Sverige ska genom SwedenFishing bli Europas ledande destination inom hållbar fisketurism.
Alla som har intresse av detta bjuds in att medverka i organisationen.

Bakgrunden till satsningen är en mycket stor marknad i
närområdet. I Europa beräknas antalet fiskeintresserade
till cirka 50 miljoner personer. Till det finns en stark svensk
hemmamarknad där var 100:e resa som görs av svenskar i dag
utgörs av en fiskeresa! Och svenskar på övernattningsresa
i Sverige, som angett fiske som syfte, hade utlägg för
resan för 640 miljoner kronor (källa: Turistdatabasen 2012).
Fiskebranschen med redskap mm beräknar en omsättning
på cirka 3 miljarder (exklusive båtar).

SwedenFishing ska göra de medverkandes
produkter tillgängliga för marknaden genom
bland annat www.SwedenFishing.com, media,
återförsäljare och samarbeten kring digitala
boknings- och paketeringslösningar.

I baspaketet ingår bland annat rätten att använda
det registrerade varumärket SwedenFishing. Vad
som ingår i baspaketet och en lång rad andra
tjänster som tillhandahållas framgår på nästa
sida.

Uppbyggnaden av www.SwedenFishing.com och
marknadsföring på prioriterade marknader har
sedan 2010 drivits i projektform tillsammans med
medverkande leaderområden. Ett axplock av
marknadsföringsåtgärder nätverket arbetat med
finns i en separat bilaga.

Interimsstyrelse utsågs i våren 2013 av leadernätverkets styrgrupp. Den ekonomiska föreningen
konstituerades av företagare den 5 november
2013 vid ett möte i Dömle.

På sajten presenteras idag nära 150 fisketurismföretag från Skåne till Lappland som lever upp till
uppställda kvalitetskrav, bland annat kravet på en
hållbar fisketurism. Dessa erbjuds fortsatt medverkan när nu projektet övergår till en permanent
verksamhet. Nya företag och organisationer från
hela landet som lever upp till kvalitetskraven
erbjuds också att delta.

Kalle Hedin, Ordförande
Tel: 0706 521 801
Mail: kalle.h@swedenfishing.com

Årskostnaden för medverkan är 100 SEK i medlemsavgift. Till det 2 750 SEK i serviceavgift för ett
baspaket och för nya företag en engångskostnad
om 7 000 SEK för uppläggning av engelska och
svenska presentationer, på www.SwedenFishing.com. Dessa två kostnader är avdragsgilla.
Moms tillkommer. Insatsbeloppet är 100 SEK.

Välkomna med på en spännande fiskeresa!

Henrik Thomke, Projektledare
Tel: 0707 497 071
Mail: henrik.t@swedenfishing.com
Johan Hedin, Webbutveckling
Mail: johan.h@swedenfishing.com
Henrik Larsson,
Marknadsföring & produktutveckling
Mail: henrik.l@swedenfishing.com
Samt en lång rad engagerade personer runt
om i Sverige.

Vår vision: Sverige ska bli ledande inom hållbar fisketurism.

Våra kärnvärden: Hållbart fiske, hållbar ekonomi, hållbar landsbygd och hållbar natur.
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I baspaketet ingår för
medlem:

Som tillköp erbjuds
medlem:

• Rätt att använda det registrerade varumärket
som är en kvalitetssymbol.
- Märket marknadsför Sveriges bästa entreprenörer inom turistfiske, syns både på svenska och
internationella marknader med god rating i
sökmotorer. Varumärket kommer att vara
svenska turistfiskeprodukters kvalitetsmärke till
svenska och utländska marknaden.

• Fotograferingshjälp och optimering av bilder
av professionell sportfiskefotograf.

• Marknadsföring på SwedenFishing.com
- Egen kartnål på SwedenFishing.com. Turistfiskeföretaget får en professionell och sökoptimerad 4-sidig webbpresentation med
produktpresentationer samt plats att presentera
egna filmklipp.
• Översättning av faktauppgifter och sitt
produktutbud.
- Gjord av professionell översättare till engelska
• Tryckfärdiga fakta- och produktblad med
engelsk text och högupplösta bilder.

• Möjlighet att delta i marknadsaktiviteter.
- Europeiska och svenska mässor, besök av
arrangörer och media, utveckling av Internet.
• Möjlighet att delta på nätverksträffar och
seminarier om fisketurism och där knyta
kontakter med andra aktörer och partners i
branschen.
• Produktutveckling och coachning
- På den egna anläggningen för att öka
potentialen som turistfiskeanläggning.
• Översättning av fakta- och produktblad till
ytterligare språk av professionell översättare.
• Till det en lång rad andra affärsmässiga marknadsaktiviteter som initieras av medlemmar,
där bara fantasin sätter gränser.

• Tillgång till vår kvalitetsplattform i 10 punkter
och hjälp för att uppfylla dem.
• Nyhetsbrev med trender och händelser som
rör fisketurism.
• Få del av uppväxling av offentliga stöd som
kan utöka budget och ambitioner.
• Bild och texthantering.
- Hjälp att vässa fisketuristiska texter, redigerings
och optimeringshjälp av digitala bilder och
material.
• Möjlighet att bli bokningsbar online med
säkert betalsystem, resegaranti och
ansvarsförsäkring.
- Paketeringsmöjlighet till rederier, regiontrafik,
SJ, Öresundsbron, flyg samt agentkanal.
• Möjlighet att sprida sina nyheter på den
europeiska marknaden.
- Mailutskick till press/media på engelska och
svenska, SwedenFishing-bloggen, Facebook.

Vår vision: Sverige ska bli ledande inom hållbar fisketurism.

Våra kärnvärden: Hållbart fiske, hållbar ekonomi, hållbar landsbygd och hållbar natur.

