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 Sweden - a great angling country where the chance of catching your dream fish is never far away! 

Välkommen till SwedenFishings NewsLetter, 
nr 2! SwedenFishing.com har under några år 
funnits på ett tiotal europeiska språk.  
 
Efter mångas önskemål är arbetet med en 
svensk version av www.SwedenFishing.com i 
full gång efter klartecken om medel för det 
från Jordbruksverket. En fiskejournalist har 
haft uppgiften att anpassa texterna för den 
svenska surfaren. Justeringar har gjorts och 
texterna lagts in. Nu är vi tacksamma för 
konkreta förslag hur rubriker och texter kan 
utvecklas ytterligare för att stärka innehållet 
för svenska målgruppen. Skriv in ”/se” efter 
webbadressen så visas den svenska sidan i 
manusläget. Maila förslag omgående, tack! 
 
När er svenska text är inlagd mailar vi länk där 
ni själv får kontrollera era texter och innehåll 
så att de stämmer, samt ev. förändringar som 
skett hos er sedan ni sände in texterna. Passa 
även på att se över ert bildmaterial på 
SwedenFishing.com! Har ni nya och bättre 
bilder är det ett bra tillfälle att uppdatera på 
er sida i och med lanseringen på svenska. 
Maila Henrik.L@SwedenFishing.com. 
 
En svensk version innebär också att varje 
företag nu har sin faktapresentation och 
produktpresentationer på engelska OCH 
svenska. Samt att varje företag har pdf-filer, i 
högupplöst och tryckfärdig kvalitet, färdiga 
att spara på dator, platta eller smartphone. 
Det ingår i grundupplägget för deltagarna.  
 
Allt material som finns på SwedenFishing.com 
har också stor betydelse i sökmotorernas 
indexering! För att öka trafiken till era 
produkter från Google och andra sökmotorer 
är rubriksättningen en viktig komponent. En 
mer specificerad rubrik ger besökaren en

snabbare åtkomst till vad produkten handlar 
om. Det ger också fler unika sökord för sök-
motorerna att jobba med. Ett exempel på 
detta är produkten "Gäddfiske, 7 nätter". 
Den skulle kunna brytas ned i två produkter. 
Varav den ena heter "Höstfiske på gädda, 7 
nätter" och den andra heter "Vårfiske på 
gädda, 7 nätter" alternativt "Vårfiske/flugfiske 
på gädda, 7 nätter". Eller annat som särskiljer 
er produkt och kan vara sökbegrepp surfaren 
använder. Tänk på att fler produkter ger 
sökmotorerna fler sidor att lista träff på! 
 
Pröva också bokning online, med resegaranti, 
ansvarsförsäkring, mm i samarbete med 
Nordic Travel. Se  www.swedenfishing.com/ 
en/tourismcompanies/castlefish. Maila oss för 
info. 
 
Vårens informationsträffar hos leaderom-
råden i nätverket fortsätter till vecka 42. Vi 
informerar bl. a. om arbetet, övergång till ny 
organisation, tipsar och tar in synpunkter. 
Kolla gärna med din lokala projektledare om 
när er träff planeras för att undvika risk med 
miss i mailinbjudan. VÄL MÖTT! 
 
Välkommen att höra av dig!  
Kalle Hedin   Henrik Thomke 
Ordförande  Projektledare 
 
 
 SwedenFishings NewsLetter skickas till företag som 
finns i SwedenFishing-nätverket via de 23 leader-
projekten, från Ystad till Kiruna, som medverkat.  
Syftet är att informera om arbetet och planerna för 
SwedenFishing. Det mailas både som pdf-fil och i 
textformat för enkel läsning i din smartphone. Ett 
axplock av det vi jobbat med finns listat på 
http://www.swedenfishing.com/publik /20130315 
_AxplockSwedenFishing.pdf 
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