
Tanum Turists huvuduppdrag är att marknadsföra Tanum 
som destination. Föreningen har kommunens uppdrag 
att arbeta med de operativa frågorna och i nära 
samarbete med näringslivsenheten samverka i alla 
aktuella frågor som berör besöksnäringen i Tanum.

DETTA GÖR VI I TANUM TURIST OCH DETTA FÅR DU SOM MEDLEM g  



Nordbloms Trycksaker har ett brett utbud av 
tjänster och erbjuder det mesta inom trycksaks-
produktion och layout. De har lång erfarenhet 
och ger alltid snabb och personlig service.

Medlemmar får 10 % rabatt på hela sortimentet.
 
Nordbloms Trycksaker AB, Hamburgsund, 
0525-332 84, info@nordbloms.se, 
www.nordbloms.se

Kustnära B & B och konferens erbjuder både boende 
och möjlighet till konferens, fest eller bröllop. 
Skräddarsy din vistelse så den passar dina behov, 
oavsett storlek på sällskap.
 
Medlemmar får 10 % rabatt på personal-
aktiviteter och konferens. 

Kustnära Vandrarhem, Heestrand, 0523-536 36, 
info@kustnara.com, www.kustnara.com

B&B och Konferens
KUSTNÄRA

Skärgårdsidyllen Kayak & Outdoor erbjuder gui-
dade turer och uthyrning av kajaker och SUP. För 
grupper och konferenser skräddarsys aktiviteter 
året runt i vår fina skärgård.

Medlemmar får 10 % rabatt på personalaktivite-
ter hos Skärgårdsidyllen.

Skärgårdsidyllen Kayak & Outdoor, Grebbestad, 
0702 667 080, info@skargardsidyllen.se, 
www.skargardsidyllen.se

Profile & Workwear Tanum AB erbjuder tjänster 
inom reklam, profil, arbetskläder, skyltar, rollups, 
bildekaler, tryck, brodyr m.m. Smidig webbshop 
där du enkelt kan beställa dina varor!
 
Medlemmar får 10 % grundrabatt samt 
löpande erbjudanden under året. 

Profile & Workwear Tanum, Tanumshede 
0525 61 400, morten@prolineprofile.se, www.
prolineprofile.se

Båtbilden Väst fotograferar skärgård, kultur, akti-
viteter och bebyggelse – sommar som vinter. Även 
uppdragsfotografering inom de flesta områden.

Medlemmar får 20 % rabatt på bilder och arbete. 

Båtbilden Väst, Grebbestad Tel: 0525-14 111, 
info@batbilden.se www.batbilden.se

Båtbilden Väst

Kustguiden.eu erbjuder översättning av texter 
från svenska till engelska. Utöver detta erbjuds 
det även guidade turer i Bohuslän. 

Medlemmar får 15 % rabatt på översättning av 
texter mellan 10–500 ord. Därefter 10 %.
 
Kustguiden.eu, 0730 206 278, 
info@kustguiden.eu www.kustguiden.eu

KUSTGUIDEN.EU

JBA Media i Bohuslän AB är en reklambyrå med 
med inriktning på turistmagasin, turistkartor 
och andra trycksaker, annonser, fotografering, 
logotyper och webbdesign. 

Medlemmar får 10 % rabatt på JBA Medias 
ordinarie priser.

JBA Media i Bohuslän AB, 0523-705 00, 
jbamedia@telia.com, www.jbamedia.se

MEDIA i Bohuslän AB 

Hälsan i Fjällbacka är träningsanläggningen för alla! 
Utöver sin fullserviceanläggning med gym och 
gruppträningspass erbjudes särskilda aktiviteter 
och evenemang under året.  

Medlemmar får 15 % rabatt vid särskilda 
aktiviteter och evenemang arrangerade av 
Hälsan i Fjällbacka. 

Hälsan i Fjällbacka, Fjällbacka. Tel. 070-265 79 76
info@halsanifjallbacka.se, www.halsanifjallbacka.se 

verkar för en effektiv besöksnäring som 
främjar medlemmarnas ekonomiska intres-
sen, 

samordnar kommunens destinationsmark-
nadsföring via tryck, webb och sociala 
medier,

producerar destinationsbroschyrer och in-
formationstrycksaker såsom Go Tur i Tanum 
Magasin och Karta,

ansvarar för kommunens lokala turistinfor-
mationer och InfoPoints, samt arrangerar 
lokala utbildningar,

främjar och utvecklar besöksnäringen ge-
nom olika insatser och samarbetsprojekt,

främjar och utvecklar produkter inom besök-
snäringen, både kvantitativt och kvalitativt, 
som gagnar såväl föreningens medlemmar 
som Tanum,

medverkar i utrednings- och planeringsarbe-
te inom besöksnäringen,  

samarbetar med andra turistorganisationer 
och instanser på lokal, regional och nationell 
nivå,

lämnar medlemmarna råd och utbildning i 
olika frågor rörande besöksnäring, affärs- 
och produktutveckling.

Detta gör vi i Tanum Turist:

Marknadsföring genom egen sida på 
vår destinationshemsida med text och 
bild om verksamheten (bohuslan.com/
tanum).

Medverkan på vår portal Öppet i Ta-
num (oppetitanum.se).

Tillgång till material, information på 
vår medlemsportal tanumturist.se
 
20 % rabatt på annonsering i ” Go Tur i 
Tanum” både magasin och karta.

Möjlighet att lägga ut broschyrer 
och eget material på områdets fyra 
turistbyråer.

Inbjudan till gemensamma nätverks-
träffar, seminarier och utbildningar, 
samt medverkar i kampanjer och 
marknadsaktiviteter.

Rätten att använda Tanum Turist dekal 
/ material i egen marknadsföring.

Möjlighet att ingå avtal med Tanum 
Turist att bli InfoPoint.

Råd och stöd för produkt- och affärs-
utveckling, samt tillgång till Turistrå-
det Västsveriges kunskap och verktyg.

Flertalet rabatter och erbjudanden 
från samarbetspartners, se detaljer på 
nästa sida.

Serviceavgiften är indelad i två nivåer 
som fastställts på årsstämman:
 
Föreningar 900 SEK
Företag 2 300 SEK

Serviceavgiften skall betalas under 
årets första kvartal, för att dessa skall 
bli publicerade i alla medlemsregister. 
Det kan också tillkomma en extra lokal 
serviceavgift som går direkt tillbaka 
till den lokala turistinformationen.

Som medlem i Tanum Turist får Du:
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Nordbloms
TRYCKSAKER AB

DITT LOKALA TRYCKERI 
MED INTERNETPRISER!

Servicen bjuder vi på!



Tanum Turist
Nedre Långgatan 48 1tr

457 72 Grebbestad
Tel: 0525-61188

info@tanumturist.se
www.bohuslan.com/tanum

Vi ser fram emot ett gott samarbete med Dig och 
Ditt/Dina företag.

Tanum Turist är en ekonomisk förening som till största delen ägs 
av näringslivet i Tanum. Styrelsen består av representanter från 

näringslivet och kommunen.

Foto: Minto Bullaren

@tanumturist.se
@tanumturist.se


