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Samverkansavtal 

Bakgrund 

Visit Dalsland är Dalslands gemensamma destinationsbolag med uppdrag att utveckla och marknads-

föra Dalsland som destination. Det gör vi genom att skapa ett forum för samverkan med och mellan 

företag i Dalsland. Samt genom marknadsföring mot prioriterade målgrupper. Med en god samverkan 

med besöksnäringsföretagen och ett starkt varumärke kan vi tillsammans skapa en hållbar turism i ett 

attraktivt Dalsland. Visit Dalsland ägs av de sex Dalslandskommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, 

Färgelanda, Mellerud, Vänersborg och Åmål. 
 

Samverkansavtal har träffats mellan  

____________________________________________ nedan kallad Samverkanspartner. 

Organisationsnummer _______________________________ 

Telefon _________________________________________ 

Mejl ___________________________________________ 

Adress ___________________________________________ 

Postadress _________________________________________  

Hemsida __________________________________________ 

Kontaktperson ______________________________________ 

 
Faktureringsadress om annan än ovanstående 

______________________________________________________________________ 

 

Kort verksamhetsbeskrivning 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

och 

Dalslands Turist AB/Visit Dalsland (556528-5342), Nils Ericsons väg 1, 464 72 Håverud. Nedan 
kallad Visit Dalsland. 

Mejl info@dalsland.com. Direkt partneransvarig 070 273 88 47, christiane.dietz@dalsland.com. 
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Parternas samverkan 
Samverkanspartner blir en del av Visit Dalslands nätverk för besöksnäringsföretag och 

marknadsföringsinsatser för varumärket Dalsland och tar del av nätverksträffar, kunskaps-

tillfällen, inspirationsföreläsningar. Tillsammans skapar vi en plattform där alla jobbar för att 

utveckla besöksnäringen i Dalsland och för att möta besökarnas efterfrågan. 

Visit Dalsland har ett nära samarbete med Turistrådet Västsverige. Som samverkanspartner 

till Visit Dalsland får du kostnadsfritt möjlighet att kategoriseras enligt deras skala Sverige - 

Norden - Världen och därmed ta del även av Turistrådet Västsveriges insatser för 

besöksnäringen.  

 

 

Årsavgift 
Att vara samverkanspartner till Visit Dalsland kostar 3 000 kr per år. Som mindre och 

nystartat företag är nätverkande extra viktigt. Därför reducerar vi kostnaden för nystartade 

företag till 1 000 kr per år. Reduktionen gäller nystartade företag som omsätter mindre än 

100 000 kr/år och gäller i högst tre år. 

 

Avtalstid 
Avtalet gäller fortlöpande per kalenderår och förlängs med ett år i taget om inte uppsägning 
sker skriftligen senast den 31 oktober av endera parten. 
 
 

_________________________       __________________________ 
Ort och datum  Ort och datum 
 
 
 
_________________________     ____________________________ 
Christiane Dietz, partneransvarig Namnteckning Samverkanspartner 
Visit Dalsland 
 

____________________________ 
Namnförtydligande Samverkanspartner 

 

 


