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Lyckade arrangörsbesök & annonsprislista!
En av vägarna för att hitta kunder till sin anläggning är att knyta kontakter och teckna försäljningsavtal med
utländska researrangörer. Nedan följer två korta rapporter från lyckade besök nu under hösten till
fisketurismentreprenörer i Skaraborg och Hälsingland.
Projektledare John Zafaradl berättar: Mellan den
15-18 september genomförde Fiskeprojektet i
Leader Östra & Norra Skaraborg i samarbete med
Västsvenska Turistrådet en visningsresa i området
med fokus på fiske. Tre ryska reseoperatörer deltog
och fick se ett brett spektra av boenden och vattenalltifrån herrgårdsboenden, lägenheter, stugor och
hotell besöktes under de tre fullspäckade dagarna,
alla med närhet till sjöar.
Fisket företogs på sjön Viken efter gös och gädda
samt i en av Hökensås Sportfiskeområdes sjöar där
man utmanade stridbara regnbågsöringar, båda
gångerna under ledning av en fiskeguide."
På bilden visar Kerstin Sturesson, Braxmavikens
Gård, runt på sin anläggning i strålande höstväder.
Projektledare Stefan Barenfelt fortsätter: Under
vecka 37 besökte en av döttrarna i ägarfamiljen till
den franska resebyrån Pac Voyages fiskeföretag i
Hälsingland. Helt enligt önskemålet bjöds ett, trots
säsongens ovanligt tröga fiske, variationsrikt besök i
rinnande vatten, sjöar och kusten. Tyngdpunkt lades
till Ljusnan och kusten, Segersta, Bollnäs samt även
Storsjön. För att visa produkten med öring hade ett
specialtillstånd ordnats och en fiskekontrollant
fanns med på plats. Ett initiativ för att anpassa sig
till arrangörens behov av hjälp med planering för att
kunna göra besöket.
För företagen handlade det om att visa sitt utbud för
att bygga kontakt med återförsäljarledet med skräddarsydda produkter för den franska marknaden.

SwedenFishing annonsprislista för websidan.
Föreningens prislista redovisar enkelt och överskådligt möjligheterna för företag och partners att synas med
annonsbanners på SwedenFishing.com.
Finns på: http://www.swedenfishing.com/pdf/SwedenFishing-Annonsering-WEB-Info-Prislista.pdf
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