Gysinge 2020-02-10
Till Nedre Dalälvens: turistföretag, logianläggningar, besöksmål, guider, turistansvariga i
kommuner
Vi hälsar Nedre Dalälvens turistnätverk välkomna till det nya året 2020 våren aktiviteter inom
projektet Destinationsutveckling! Det bjuds ett blandat innehåll som ska stärka vårt nätverk samt
utveckla företag och besöksmål i området genom inspiration och med kompetens. Notera också att
det är begränsat antal platser för flera av aktiviteterna så anmäl dig i god tid så du inte missar din
plats.
Tisdag 17 mars. Nätverksdag om sociala media OCH bild/film, hur jag kan förenkla och förbättra
mitt arbete! Sociala media: Kanalval/målgrupp - Skriva för webben/Så läser besökaren på webben Google My Business/Tips & trix – Facebook/Tips & trix – Instagram/Tips & trix. Digital verkstad.
Webb, besökarbeteende, förståelse för hur viktigt innehållet är för synligheten. Anna Järnebeck, Visit
Roslagen gör det begripligt och kan förklara - ta med dator och inloggningsuppgifter!
Bild och film: Hur gör jag ett bra motiv och vad måste jag tänka på så att bilden blir bra. Den viktiga
bilden i dagens digitala värld - Vad är en bra bild? - Alla är fotografer, eller? - Teknik & det praktiska Egenanalys av min anläggning, hur gör jag? - Prepp inför en fotografering. Fotografen och skribenten
Henrik Larsson förklarar och tipsar. Praktiskt: I Gysinge, 09:00 – 15:30, deltagare betalar endast för
lunch. Anmälan: Till info@nedredalalven.se senast 28 februari! No-show avgift är 350 kr. Kontakt:
Magnus Pamp, 070-420 4444.
Onsdag 18 mars. Följ med fotograf Henrik Larsson när han besöker några platser och arbetar.
Fältdag för intresserade i nätverket att följa med och se hur det går till att arrangera och ta bilder
som blir bra. Och att undvika fällor! Två inomhusmiljöer, en aktivitetsmiljö och en utomhusmiljö.
Praktiskt: Kl 09:00 – 15:00, samling Café Udden. Vi reser i egna bilar, platser anpassas efter väder.
Tag med eget lunchpaket! Anmälan: Till info@nedredalalven.se senast 28 februari! No-show avgift är
350 kr. Kontakt: Magnus Pamp, 070-420 4444
Månd-tisd, 27-28 april, Inspirationsresa med övernattning till Omberg och Tiveden. Turistföretagen
Wettersaga, Woods&Waters och Ombergs Turisthotell, delar med sig av sitt arbete med paketering
prissättning och samverkan. Inspirationsbesök hos Särtzhöga Vingård och B&B om hur man med
befintliga resurser gjort rum och boende på gården, följt av visning hos Urnatur med sina 12 små hus
och olika designlösningar. Vi avrundar med Hamgården och hör hur det holländska paret sålde sin
camping för att bygga moderna och trivsamma stugor i naturnära läge vid Tiveden. Praktiskt: Vi reser
på förmiddagen i buss och är åter nästa dag på seneftermiddagen. Resa, föredrag, studiebesök,
logi, kvällsmåltid och frukost ingår. Begränsat till ca 20 deltagare! Anmälan: Anmälan senast 28
februari till info@nedredalalven.se. Det blir först till kvarn som gäller och anmälan är bindande. Noshow kostar 950 kr. Kontakt: Lotta Heimersson, 070-650 8868.
Vi planerar att under våren återkomma med kvällsträffar ute i området för webbutbildningsträffar
och NeDa:s nya webbsida. Men även kring projektet SlowTrips som vi återkommer till under våren
och projektet ”Samverkan för fiskets intressenter” löper på med aktiviteter för fiskets aktörer.
Henrik Thomke åtgärdar en höftled och blir borta några veckor och planerar sedan återgå på deltid
så har du frågor rörande ovanstående är du välkommen kontakta oss ovan.
Väl mött till ett år med bra nätverkande med kollegor i Nedre Dalälven!
Henrik Thomke och Lotta Heimersson

