Bli medlem i marknadsförings& destinationsutvecklingpaket
DESTINATION LÄCKÖ-KINNEKULLE AB

Destination Läckö-Kinnekulle AB
Destination Läckö-Kinnekulle AB har mångårig kunskap, erfarenhet och bred kompetens inom besöksnäring och dess utveckling. Genom att utveckla och marknadsföra Lidköping och Götene med LäcköKinnekullebygden får vi fler besökare att komma till destinationen för att handla, äta, bo och mycket
därtill. Detta tillsammans med näringslivet, privata-, ideella-, offentliga aktörer lokalt, regionalt och
nationellt samt med internationella samarbetspartners.
Destinationsbolaget ägs av Götene och Lidköpings kommuner, näringslivet och andra privata intressenter. Destinationsbolagets uppdrag är att arbeta med hela destinationsutvecklingskedjan för att
locka besökare till Lidköping och Götene med Läckö-Kinnekullebygden. Den positiva utvecklingen
inom besöksnäringen syns tydligt i ökad sysselsättning och företagande. För att säkerställa en långsiktig hållbar förutsättning för sysselsatta och företag inom besöksnäringen, krävs en sammanhållande
organisation som arbetar strategiskt och proaktivt för att dra nytta av framtidens möjligheter.
Besöksnäringen i Sverige växer för varje år och omsätter idag 284 miljarder och beräknas till 2030
ökat till 500 miljarder. Bara i Europa och USA planerar ca 30 miljoner människor att besöka Sverige
under de närmaste tre åren och tillsammans med den asiatiska marknaden är potentialen enorm inför
framtiden. Med en växande medelklass i världen och en alltmer global ekonomi, ökar såväl det privata
resandet som affärsresandet konstant.
Med ett stort utbud av upplevelser, god service, unik natur och kultur tillsammans med en stor gästvänlighet ska Lidköping och Götene med Läckö-Kinnekullebygden vara det självklara valet i allas
resplaner framöver. Nationella- och internationella turister, dagsbesökare, affärsresenärer och
evenemangsbesökare. Alla turister och besökare ska få möjlighet att besöka destinationen utifrån
deras förutsättningar med en oförglömlig upplevelse och unikt besök!
Destination Läckö-Kinnekulle AB verksamhetsområden är:
• Destinationsutveckling
• Evenemangsutveckling
• Destinationsmarknadsföring
• Besöksmålsutveckling
• Affärs- och kompetensutveckling
• Mottagningsservice
• Möten och konferens

Bli medlem i marknadsförings- &
destinationsutvecklingspaket
Som medlem i Destination Läckö-Kinnekulle ABs marknadsförings- och destinationsutvecklingspaket är du med och utvecklar besöksnäringen i området med fantastiska potentialer och
möjligheter. Du är med och stöttar Destinationsbolagets arbete med att marknadsföra och
utveckla destinationen. Du får tillgång till kompetensutveckling, stöd och rådgivning inom
besöksnäring. Tillsammans blir vi starka och kan utveckla området till en av Sveriges bästa
destinationer.

Att vara medlem i marknadsförings- och destinationsutvecklingspaketet innebär att:
• Vara en aktiv del av utvecklingen av besöksnäringen i Destination Läckö-Kinnekulle
• Ingå i ett nätverk med inbjudan till utbildningar, samverkansträffar och medlemsaktiviteter
• Få stöd, utbildning och tillgång till CityBreak*
• Få annonsera i Destinationsbolagets magasin till rabatterat pris
• Få nyhetsbrev per mail
* CityBreak är ett bokningssystem för försäljning av boende, aktiviteter och paket m.m.

Besöksnäringen växer exceptionellt i Sverige. Destination Läckö-Kinnekulle AB arbetar strategiskt
och hållbart för att Götene och Lidköping med Läckö-Kinnekullebygden ska vara det självklara valet
för alla turister och besökare inför framtiden! För att få bästa möjliga effekt av allt arbete behövs god
samverkan och samarbete.
Varmt välkommen att bli medlem i marknadsförings- och destinationsutvecklingspaketet.
Tillsammans skapar vi framtidens förutsättningar, möjligheter och verklighet!

Destination Läckö-Kinnekulle AB
Nya stadens torg, Gamla Rådhuset
531 31 Lidköping
Hemsida: www.lackokinnekulle.se
Telefon: 0510-200 20

Avtal medlemskap i marknadsförings- och
destinationsutvecklingspaket
Företag/Förening ________________________________________________________________
Kontaktperson __________________________________________________________________
Gatuadress _________________________________ Postadress __________________________
www-adress ________________________________ Mail _______________________________
Telefon ____________________________________ Mobil ______________________________
Org nr _____________________________________
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Ideell förening		
1 årsarbetare		
2 årsarbetare		
3-4 årsarbetare
5-7 årsarbetare
8-15 årsarbetare
16-25 årsarbetare
26-50 årsarbetare
51-70 årsarbetare
71- årsarbetare

750 kr
950 kr
1 500 kr
2 400 kr
4 000 kr
5 800 kr
7 500 kr
15 000 kr
25 000 kr
50 000 kr

Tecknande av medlemskap i marknadsförings- och destinationsutvecklingspaket löper kalenderårsvis
från och med det datum nedan och därefter med automatisk förlängning med ett år i taget under förutsättning att uppsägning inte har skett. Uppsägning skall ske senast i september inför nästkommande
kalenderår. Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna tagit varsitt. Priser och
innehåll kan komma att korrigeras inför framtiden.
_________________________den __________

_________________________den __________

_______________________________________

_______________________________________
Destination Läckö-Kinnekulle AB

Blanketten skickas till:
Destination Läckö-Kinnekulle AB
Nya stadens Torg, Gamla Rådhuset
531 31 Lidköping

