EN STARKARE DESTINATION

– UDDEVALLA
Vår styrka är vår samlade kraft och vårt
gemensamma engagemang!
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Bli medlem i det lokala nätverket Destination Uddevalla
där vi tillsammans verkar för
att utveckla besöksnäringen
i Uddevalla och Bohuslän.
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VÅR VISION: ”UDDEVALLA - HJÄRTAT I BOHUSLÄN”

SOM MEDLEM I DESTINATION UDDEVALLA FÅR DU

Uddevalla är fantastiskt, hjärtat i Bohuslän och den största
staden i regionen. Genom samverkan vill Destination
Uddevalla profilera staden med ett brett utbud av kultur,
idrott, musik, shopping och maritim profil. Här är det
öppet året om, Uddevalla är huvudstaden i Bohuslän.
Men inte bara det. Omgiven av ett unikt landskap av
skärgård utanför och fjordarna närmast staden ligger
Uddevalla strategiskt mitt i Bohuslän. Fjäll, skogar
och kala klippor finns på nära avstånd och den inre
skärgården med sitt lugna vatten inbjuder till båtturer
året om. Det vet vi som bor här, jobbar eller driver
verksamhet. Men vad vet egentligen alla andra om
Uddevalla, våra potentiella besökare, vad vet de?

 Marknadsföring och exponering

För att konkurrera med andra resmål krävs marknadsföring och värdskap. Det krävs att man syns och hörs,
att man sticker ut som destination – som en plats att
vilja resa till. En levande besöksnäring skapar tillväxt och
lönsamhet på lokal, regional och nationell nivå. Turismen
ger levande samhällen, fler jobb och en attraktiv destination att leva och verka på samt att besöka. Det är vår
uppgift att medverka till detta.

 Rådgivning och projektledning

Arbetet med att utveckla en destination är långsiktigt
och strategiskt och det kräver samarbete. Det handlar
om att vi tillsammans marknadsför vår stad, utvecklar
och medverkar till reseanledningar samt hjälper till att
paketera och marknadsföra dessa.
Destination Uddevalla har som uppgift att marknadsföra
Uddevalla samt att utveckla och stärka varumärket och
besöksnäringen i området.
Destination Uddevalla är ett organiserat nätverk med
fokus på besöksnäringen. Vi samverkar med både
näringslivet och den offentliga sektorn. Vi har ett nära
samarbete med övriga turistorganisationer i Bohuslän
och med Turistrådet Västsverige.

Vi vill ha dig som medlem
– var med och stärk Uddevalla!

Ju fler vi är desto större genomslagskraft. Vi är den samlade näringen som gemensamt kan agera och påverka
frågor som berör besöksnäringen – samverkan är A och
O. Målet är tillväxt, ökad turism och fler arbetstillfällen.
Bohuslän har höga mål de kommande åren, vi ska bli
en av tre toppdestinationer i Sverige och det vill vi gärna
vara med och bidra till! Var med du också!

En starkare destination - Uddevalla

Genom att annonsera och jobba med PR styra trafik
till uddevalla.com får alla medverkande aktörer ökad
synbarhet. Här kan vi också hjälpa er att utvecklas och
bli exportmogna med den väl utarbetade affärsmodellen
Sverige-Norden-Världen tillsammans med Turistrådet
VästSverige.
Som medlem hjälper vi er att synas via våra sociala
kanaler, framförallt Facebook och Instagram där vi kan
lyfta fram evenemang och tips för er verksamhet.
Som medlem får ni rabatt på annonser i vårt magasin
Uddevalla&DU samt på våra kartor.
Som medlem kan du få stöd och rådgivning kring
frågor som rör din verksamhet tex marknadsföring eller
paketering. Vi hjälper även till med projektledning i
gemensamma projekt tex mässor eller evenemang.
Kontakta oss och berätta vad ni behöver hjälp med.

 Nätverksträffar, seminarier och utbildning

Som medlem blir du inbjuden att delta på frukostmöten,
utbildning, workshops etc. Vi anordnar löpande föreläsningar och träffar i för nätverket relevanta teman. Detta i
både utbildnings och inspirationssyfte och framförallt för
möjligheten att nätverka med varandra.

 Nyhetsbrev

Genom vårt nyhetsbrev får du information om turismutvecklingen i vårt område, vad som är på gång samt
tips på vad du kan göra för att bidra till Uddevallas
attraktivitet.

Bli medlem du också!

Hjälp till att utveckla Uddevalla till en starkare och
mer attraktiv destination. Välkommen som medlem
i Destination Uddevalla. Anmäl dig på vår hemsida
www.destinationuddevalla.com, där du även hittar mer
information samt en lista över befintliga medlemmar.

Medlemsavgifter

Våra medlemmar betalar alla en grundavgift och en
serviceavgift. Grundavgiften är densamma för alla
medlemmar, serviceavgiften har olika nivåer och
samtliga avgifter betalas årligen. För mer information och aktuella priser, gå in på vår hemsida
www.destinationuddevalla.com

Välkommen att bli medlem i Destination Uddevalla

lars-gunnar hallsten

VÅR VISION
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MEDLEMMAR I
DESTINATION UDDEVALLA

I dagsläget ser vårt medlemsregister
ut så här. I morgon hoppas vi att ditt
företag finns med på listan!
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