Affärsplan 2019-2021
Destination Läckö-Kinnekulle AB

«

Inledning - bolagets uppdrag
VISION

«

Glädje och inspiration i en blomstrande destination.

MÅLBILD

«

Destination Läckö-Kinnekulle är en mötesplats med fördubblat antal besökare år 2030

AFFÄRSIDÈ

«

Vi ska göra det enkelt för besökaren att upptäcka och
uppleva områdets unika kvalitéer.

VÄRDEORD
Inspiration
Glädje
Framgång
Relationer
Innovation

Destination Läckö-Kinnekulle AB ägs av Götene och
Lidköpings kommuner och privata intressenter (näringslivet, organisationer, privatpersoner). Kommunernas avsikt är att långsiktigt fokusera på besöksnäringsmarknaden genom Destination Läckö-Kinnekulle
AB och tillsammans med berörda intressenter aktivt
arbeta för att besöksnäringen skall vara den näring
som snabbast skapar tillväxt i området.

Bolaget fullgör också en viktig funktion i kommunernas totala utveckling och ska medverka kring marknadsföringen av platsvarumärken för Götene och
Lidköpings kommuner. I de fall marknadsföringen
vänder sig till turister och besöksnäring har destinationsbolaget samordningsansvaret.
Destination Läckö-Kinnekulle AB ska arbeta med
hela destinationsutvecklingskedjan från att skapa
reseanledningar året runt, affärs- och kompetensutveckling inom besöksnäringen och marknadsföra
destinationen.

Besöksnäringsutvecklingen ska bedrivas efter långsiktiga och affärsmässiga principer, utifrån de förutsättningar som ges genom uppdragsersättningar från
kommunerna och övriga intäkter.

Utgångspunkten för bolaget är att genom de kommunala ersättningarna och andra intäkter bidra till att nå
målbilden om fördubblat antal besökare 2030.
Förutsättning för bolagets affärsplan är oförändrade
kommunala anslag och möjligheten att därutöver erhålla extra medel vid särskilda utvecklingsinsatser.

Bolaget ska vara den ledande och drivande parten i
utvecklingen av besöksnäringen i Destination LäcköKinnekulle med Götene och Lidköpings kommuner.
Detta ska göras genom att utveckla samarbetet med
aktörer och organisationer inom näringslivet, privata,
ideella och offentliga aktörer lokalt, regionalt och nationellt.

Omvärld
Övergripande strategiska underlag som tex besöksnäringens betydelse som en del av Sveriges ekonomi,
omvärldsförändringar vad gäller besökarens preferenser, teknikutveckling mm påverkar i hög grad bolagets verksamhet. Denna kunskap och kompetens får
bolaget främst genom Turistrådet Västsverige som i
nuvarande affärsplan pekar ut några viktiga trender
att förhålla sig till: Urban turism, de stora digitala
kanalernas monopol, en skenande teknikutveckling,
aktiv semester, fokus på hållbarhet och en växande
delningsekonomi.
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Verksamhetsinriktning

Prioriterade fokusområden
Följande fokusområden ska vi prioritera som de starkaste reseanledningarna

För att genomföra uppdraget har bolaget följande verksamhetsinriktning

» Stöd i affärs- och kompetensutveckling för befintliga och nya aktörer.
» Stöd för utveckling av nya och befintliga besöksmål.
» Aktivt medverka i utveckling och stödja skapandet av nya evenemang inom besöksnäringen
» Destinationsmarknadsföring
» Mottagningsservice, under affärsplaneperioden ska bolaget se över framtidens besöksservice.

Natur
- Vänern
- Aktiviteter, cykel, vandring, paddling

Mat
- Lokala specialiteter
- Äta gott och må bra

Kultur
- Kulturhistoria
- Design och livsstil

» Vara en ledande samverkanspart inom regional besöksnäringsutveckling i Västra Skaraborg och Skaraborg.

Verksamhetsledningsprocess
Utifrån denna affärsplan upprättar styrelsen årligen en verksamhetsplan med aktiviteter och delmål. VD upprättar
därefter handlingsplaner med nerbrutna mål och arbetsuppgifter för medarbetarna. Detta ger förutsättningar för en
löpande uppföljning mot verksamhetsplanen.

Målgrupper
Målgrupper är såväl privatpersoner som affärsresenärer. En stor del av målgrupperna är de som redan bor i området
och som därmed fungerar som goda ambassadörer.
Bolaget följer de inriktningar och satsningar som Turistrådet Västsverige gör. Dels för att nå ”rätt” målgrupper med
”rätt” information och dels att bredda målgrupperna och framförallt nå större delar av Sverige samt utländska besökare.
I enlighet med turistrådet beskrivs målgrupperna bättre utifrån vad de vill uppleva eller göra snarare än utifrån demografi och delas in i tre grupper.

Nyfikna upptäckare
- vill besöka både städer och landsbygd är intresserade av kultur och lokal livsstil.

Vardagssmitande livsnjutare,
- Vill koppla av och njuta av god mat och dryck på sin resa.

Aktiva naturälskare
- de som är mest fysiskt aktiva och samtidigt njuter av lugn och stillhet i naturen.

Övergripande strategier
» Fler reseanledningar året om
» Bättre tillgänglighet såväl till utbudet som bokningar och tillgänglighet bemötande på plats
» Stor och aktiv samverkan mellan aktörer, organisationer, företag m.fl. både lokalt och regionalt. Tydlig och långsiktig
samarbetspartner i varje arbetsinsats/projekt

» Engagemang och följsamhet till den digitala utvecklingen, med försäljningskanaler och service
» I allt ska vi ha ett hållbarhetsperspektiv utifrån miljö- etik och ekonomi
» Aktivt arbeta för att identifiera och söka projektmedel för projekt som ligger inom ramen för bolagets uppdrag.
» Arbeta för att stärka och utveckla varumärket för destinationen
» Arbeta för att leda och bistå med kompetensutvecklingen av företag och organisationer inom besöksnäringen.

Övergripande mål
Under affärsplaneperioden finns ej verktyg eller modeller för mätning av besöksnäringsomsättning. Alternativa
metoder kommer att undersökas.
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