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Avtal för samverkan med Dalslands Turist AB
Dalslands Turist AB har kommunernas uppdrag att arbeta för turismutveckling i Dalsland. Samverkan gör oss
starkare, synligare och mer konkurrenskraftiga. Samverkan gör oss till en attraktiv destination.
För att kunna ge destinationen Dalsland ett konkret innehåll behöver vi alla aktörer, stora som små, som
tillsammans utgör ett mångsidigt turismutbud i Dalsland.
Mellan Dalslands Turist AB (556528‐5342) och _________________________________________________
(nedan kallat ”företaget”) har idag träffats följande avtal om samverkan.
Organisationsnummer _____________________________________________
Kontaktperson ___________________________________________________
Telefon kontaktperson ____________________________________________
Företagets besöksadress och kontaktuppgifter till Dalslandskartans register & Dalsland.com
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Telefon ___________________________ E‐post _______________________________________________
Hemsida ________________________________________________________
Företagets faktureringsadress:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Typ av avtal
 Samverkan STÖD*

500 kr, moms tillkommer

 Samverkan BAS*

2500 kr, moms tillkommer

 Samverkan PRIO*

5000 kr¸ moms tillkommer

Avtalet gäller fortlöpande per kalenderår och förlängs vid årets slut om inte uppsägning skett skriftligen senast den 31 oktober.
* En detaljerad beskrivning av de olika avtalsnivåerna hittar du på sida 3.

______________________________________________
Ort och datum

__________________________________________________
Ort och datum

_____________________________________________
Johan Abenius, Dalslands Turist AB

__________________________________________________
Namnteckning Samverkanspartner

__________________________________________________
Namnförtydligande Samverkanspartner
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Info till Dalslandskartans företagsregister.
Fylls endast i av företag som valt nivå BAS eller PRIO.

Välj 1 huvudkategori

Välj max 6 symboler som förtydligar din verksamhet

Markera med X

Markera med kryss till höger om symbolen

BO
Rum att hyra

Vandring

Matservering

Vandrarhem

Kanot/Kajak

Café

Badplats

Servicebutik

Camping

Hantverk

Golf

Fiske

Museum

Guide

Dressin

Kultur/Konst

Djur/Minizoo

Gästhamn

Aktiviteter

Konferens

Passagerarbåt

Ridning

Cykel

ÄTA

AKTIVITET
Stugor

KULTUR
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Samverkan STÖD

Förutsättningar: inga

Ett avtal för partners som vill stödja turismutveckligen i Dalsland, t ex företag inom handel och näringsliv.





Profildekal
DTABs nyhetsbrev
Företagets namn och en länkad webbadress listas på DTABs företagssida på Dalsland.com
Presentationssida med begränsad visning på Dalsland.com

Samverkan BAS

Förutsättningar: Sverige eller Norden***

Ett avtal för majoriteten av de turistföretag som idag har samverkansavtal med DTAB.













Profildekal & DTABs nyhetsbrev
Företagets namn och en länkad webbadress listas på DTABs företagssida på Dalsland.com
Presentationssida med full visning på Dalsland.com och erbjudande om en uppdatering på våren
Listning med företagsnamn, hemsida och telefonnummer i Magasin Dalsland och med utökad företagsinformation i
Dalslandskartans företagsregister
Inbjudan till DTABs nätverksträffar och DALSLANDS TURISTDAG
Möjlighet att delta i workshops och utbildningar för bl a värdskap, webb och sociala media
Rabatterat annonspris i Magasin Dalsland
Möjlighet att synas på Magasin Dalslands redaktionella sidor
Möjlighet att synas i artiklar och kampanjer på Dalsland.com, Vastsverige.com, Dalslands Facebook och Instagram i
Möjlighet att medverka i DTABs samannonseringar i Sverige respektive Sverige & Norden
Möjlighet att medverka i DTABs marknadsaktiviteter mot slutkund i Sverige respektive Sverige & Norden
Möjlighet att ingå i DTABs projektsatsningar

Samverkan PRIO

Förutsättningar: Världen eller Norden med ambition att nå Världen***

Ett avtal vi erbjuder de företag som har nått en viss exportmognad och som vill växa på en internationell marknad.















Profildekal & DTABs nyhetsbrev
Företagets namn och en länkad webbadress listas på DTABs företagssida på Dalsland.com
Presentationssida med full visning på Dalsland.com och erbjudande om en uppdatering på våren samt support
Listning med företagsnamn, hemsida och telefonnummer i Magasin Dalsland och med utökad företagsinformation i
Dalslandskartans företagsregister
Inbjudan till DTABs nätverksträffar och DALSLANDS TURISTDAG
Möjlighet att delta i workshops och utbildningar för bl a värdskap, webb och sociala media
Rabatterat annonspris i Magasin Dalsland
Prioriterad exponering på Magasin Dalslands redaktionella sidor
Prioriterad exponering med artiklar och i kampanjer på Dalsland.com, Vastsverige.com, Dalslands FB och Instagram
Prioriteras i DTABs samannonseringar i Sverige och internationellt
Prioriteras i DTABs marknadsaktiviteter mot slutkund i Sverige och internationellt
Prioriteras i DTABs och Turistrådet Västsveriges affärsutvecklingssatsningar
Prioriteras i i DTABs och Turistrådet Västsveriges marknadsföringsinsatser mot press och reseledet
Möjlighet att ingå i DTABs och Turistrådet Västsveriges projektsatsningar

Ditt företag bedöms för närvarande ligga på följande nivå:

 ingen

 Sverige

 Norden

 Världen

*** Läs mer om Dalslands och Västsveriges gemensamma interna kommunikations‐ och kvalitetssäkringssystem SVERIGE‐NORDEN‐
VÄRLDEN och vad du kan göra för att nå en högre nivå i bifogad bilaga och på dalsland.com.
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