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Framtidens Besöksservice

Möten mellan människor uppskattas mest av besökare 
vid sidan av själva reseanledningen. Ett gott värdskap på 
destinationen borgar för en fin upplevelse för besökaren 
och blir en kraftfull marknadsföringskanal för hela 
destinationen.

Idag reser besökaren med informationen på fickan och 
kan lätt ta reda på enkla frågor som t ex öppettider själv 
istället för att ta sig till en turistbyrå. Därför är det viktigt 
att finnas där besökaren är för att få till det personliga 
mötet och samtidigt som man kan svara på enklare 
frågor också inspirera besökaren till att upptäcka mer av 
utbudet på och kring destinationen.



En viktig del i resenärens resecykel

Drömma

Planera

Boka

Uppleva

Minnas

Det är viktigt att vara med och 
finns tillgänglig i resenärens olika 
faser av resecykeln. Extra viktigt 
blir företaget som verkar som 
InfoPoint när resenären är på plats 
och upplever. 

Upplevelsen ligger till grund för 
hur hen minns och sprider sina 
minnen så att andra börjar 
drömma och planera och 
eventuellt kommer till platsen eller 
att resenären återvänder. 



Hur många övernattar?

252tusen övernattningar, +1%

194tusen på camping, +4%

58tusen på hotell, stugbyar, vandrarhem, -8%

Kommersiella gästnätter i Dalsland 2016, SCB/Tillväxtverket, 
förändring från 2015.



Vilka övernattar?

2/3är svenskar

Norrmän, tyskar . Holländare och danskar är de 
största marknaderna utanför Sverige och i stort 
sett bara på camping.

Kommersiella gästnätter 2015, SCB/Tillväxtverket



Framtidens lokala besöksservice

• Informationsteknologin utvecklas snabbt

• Nya köp- och resvanor

• Gästen söker information på plats, på nya sätt

• Värdskap och god områdeskunskap ökar möjligheter till fler affärer och längre besök 
både för den enskilda InfoPointen som för området i stort 

• Om alla blir bättre på att sälja området, så klirrar det mer i företagens kassor

• Ge besökaren det hen vill ha, där hen vill ha det!



Nivåer

Det finns tre nivåer i service för besökare: 

1. Turistcenter eller Turistinformation

2. InfoPoints

3. Informationsplatser 
-enbart broschyrer



InfoPoint

• Tillsammans med våra grann-
kommuner i hela Dalsland gör vi en 
långsiktig satsning som ska leda till att 
våra besökare känner sig välkomna och 
välinformerade. 

• Målet är fler nöjda gäster som stannar 
fler nätter och som rekommenderar 
sina vänner att besöka oss.



InfoPoint

Som InfoPoint blir du en av de viktiga 
platser som i samarbete med din
Turistbyrå erbjuder information och 
värdskap till besökare. 

Tillsammans gör vi Västsverige och 
Dalsland till en mer attraktiv plats att 
besöka. 



InfoPoint -företagaren

• Du har ett genuint intresse för 
service och värdskap

• Din anläggning har ett strategiskt 
geografiskt läge och/eller är en 
reseanledning som lockar många 
besökare. 

• Boende, besöksmål, butiker, 
caféer eller restauranger.



InfoPoint -besökaren

• Här hittar du huvudbroschyrer över 
området och kartor 

• Här får du hjälp och tips av kunnig 
personal med enklare frågor. 

• Du känner igen platserna genom det 
gröna auktorisationsmärket InfoPoint.



Vi erbjuder

• Kunskap- du bjuds in till inspirerande seminarier och studieresor för att du ska bli 
riktigt bra på att sälja och informera om din och angränsande kommuner och 
närbelägna besöksmål.

• Värdskap- vi erbjuder utbildning och förkovring i värdskap.

• Nätverk- din Turistbyrå medverkar till att stärka kontaktnäten inom besöksnäringen. 
Som InfoPoint ingår du i ett spännande nätverk.

• Material- alla InfoPoints erbjuds broschyrställ för turistinformation, 
auktorisationsmärke och informationsmaterial om besöksmål, evenemang med 
mera.

• Kommunikation- ditt företags namn, adress och öppettider publiceras på aktuell 
hemsida/-or samt i andra sammanhang där platser med turistinformation anges.

• Besökare- på sikt en ökad ström besökare och därigenom möjlighet till 
merförsäljning.



Fördelar för mig och mitt företag!

En ökad ström besökare och därigenom möjlighet 
till merförsäljning och nöjdare gäster och mer 
motiverade medarbetare. 

Vilket förhoppningsvis leder till att

• Fler övernattar

• Bättre lönsamhet

• Fler rekommendationer



Värdskap?

• Ditt värdskap är unikt!

• Stor konkurrensfaktor!

• Mötet – det gästen minns!

• Word of Mouth 

– rankas högre på t ex TripAdvisor!

• Roligare på jobbet!

• Öka dina intäkter!

Värdskap Västsverige
En digital utbildning i värdskap



Här är räkningen. 

Var det allt?

Här verkade trevligt, undrar 
om man inte kunde stannat 
en dag….

Ja, hejdå!



Det här tycker jag verkligen 
att ni ska passa på att uppleva 
under er vistelse här hos oss…

Ni skulle också kunna… 
Imorgon kväll har vi förresten 

här på hotellet…
Nu i helgen är det marknad 
om ni kan stanna en extra 

dag…

Hit kulle vi kunna åka med 
barnbarnen nästa år…

Jättebra! Tack för 
tipsen. Då stannar vi 
gärna ytterligare två 
dar om det finns plats



Praktisk information

• Du har ett genuint intresse för service och 
värdskap

• Dina öppettider är generösa

• Du samverkar gärna med andra besöksmål 
och aktörer och är inspirerande i din 
informationsgivning

• Du medverkar vid våra nätverksträffar och 
utbildningstillfällen.

• Du och din personal genomgår utbildningen 
Värdskap Västsverige.

• Du informerar personal, som inte har 
möjlighet att delta i utbildningar, om vad 
det innebär att vara en InfoPoint.

• Du bereder plats för broschyrställ och 
ansvarar för påfyllning

• Ett auktorisationsmärke placeras väl synligt 
på entrédörren 

• Ett avtal upprättas mellan dig och ditt 
Turistcenter/information om innehåll, 
uppföljning med mera

• Du förser Turistcenter/information med 
information om öppettider, kontaktperson 
med mera.

• Du erbjuder om möjligt fritt Wi-Fi, och om 
inte gärna en förteckning var det finns i 
närområdet.

Din anläggning har ett strategiskt geografiskt läge ur besöksservice-
synpunkt och/eller är en reseanledning som lockar många besökare. 



Morgondagens lokala turistrådgivare 



T ex boendet visar vägen… och får gästen tillbaka
Genom nätverken blir många små en stark enhet som kan mäta sig med mer 
storskalig turism



Tack!


