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Göteborg City Airport läggs ner
Efter 15 år avvecklas Göteborg City Airport och det är en tragedi för alla anställda och deras familjer.
Men det är inte slutet för lågprisflyget till och från Göteborg. Det kan till och med vändas till något
positivt. Klicka dig vidare för att läsa Fredrik Lindéns , VD på Turistrådet, kommentarer kring
nedläggningen. Här finns även en länk till en intervju med Charlotte Ljunggren, Landvetters
flygdirektör.
Fredrik Lindén kommenterar nedläggningen av Göteborg City Airport >>

Den 12 januari drog vi igång
vår Västsverigekampanj
Efter varumärkesarbetet och med ny logga vill
vi nu sätta regionen på kartan, dels för oss
som bor här och självklart också för alla andra
i Sverige som vi tycker ska komma hit och
upptäcka allt vi har att erbjuda!
Vi vill öka aktiviteten och framför allt öka
antalet anhängare i vår Västsverigegrupp på
Facebook så att vi, framöver, har en stor grupp
människor att kommunicera och interagera
med. Vi vill också marknadsföra
www.vastsverige.com. Sajten har
uppdaterats med ny karta, nya bilder och
puffar inför kampanjstarten.
Läs mer om kampanjen och hur du kan bidra >>

Dags för Bohuslänskampanj, igen!
Under hösten genomförde vi en Bohuslänkampanj där vi marknadsförde regionen genom våra
fantastiska skaldjur. Vi körde på kampanjtemat: Salta livet på bohuslan.com och det kommer vi att
fortsätta göra även under våren för nu är det dags för kampanj igen!
Läs mer om kampanjen >>

Högsta antalet gästnätter i regionen sedan 2009
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Enligt den preliminära statistiken från SCB redovisades 5 480 524 gästnätter på hotell, stugbyar och
vandrarhem (HSV) i Västsverige tom november. Det innebär en ökning med 4,8% och det högsta
antalet nätter i regionen sedan 2009.
Läs mer utvecklingen för gästnätterna under 2014 >>

Snart dags igen för Besöksnäringsindex Västsverige
Den 26 januari är det dags för en andra mätning. Detta resultat kommer att bli grunden för beräkning
av index för turismen i Västsverige. Den första mättomgången blev väldigt lyckad och vi fick svar från
220 turismföretag i regionen. Vi hoppas att ni fortsätter att svara på frågorna. Denna gång frågar vi
om hur hösten har varit och vilka förväntningar ni har inför våren.
Klicka dig vidare för att kunna ta del av den första rapporten i sin helhet, hämta en sammanfattning i
form av en infografik samt anmäla dig till kommande mätningar
Besöksnäringsindex Västsverige >>

Final av årets kock i Göteborg
Finalen av Årets kock går av stapeln i Göteborg den 5 februari. ”Smaka på Västsverige” finns
naturligtvis på plats med några utvalda producenter som bjuder på smakprover från Västsverige.
Totalt är det åtta finalister som deltar i tävlingen. Västsverige representeras av Thomas Sjögren från
Göteborgsrestaurangen - Swedish Taste.
Läs mer om finalen i Årets kock >>

Världens största kocktävling i Lyon
Den 27-28 januari är det åter dags för världens största kocktävling - Bocuse d´Or - i Lyon. Även här
kommer västsvenska produkter att exponeras. Press kommer att få ta del av produkter från
producenterna; Knäck & Bräck, Sivans ost, Almnäs Bruk, Resville och TuaCultura.
Bocuse d´Or >>

Intresset för Västsverige från utlandet ökar även på webben
Året 2014 avslutades med 4 323 332 besök på vastsverige.com och det är 10% fler besök än under
2013. På 5 år, från 2010, har besöken ökat med över 1,2 miljoner! Med bland annat hjälp från våra
marknadsföringssatsningar utomlands, både online och off-line, ökade trafiken från prioriterade
marknader med följande: Norge med 11%, Tyskland 6%, Storbritannien 18%, Frankrike 11%, Italien
30%, Spanien 13% och Ryssland 3%. USA är det enda landet med minskad trafik dock med knappt
1%.
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Thorskogs slott har fått nya ägare
– Vi var här och tittade redan hösten 2013 och blev förälskade direkt. Sedan har det varit en lång
process innan köpet blev klart, säger Anna Karin Hammarstrand som tillsammans med maken Niclas,
Peter Dahlman och Lasse Nilsson köpt slottet.
Läs hela artikeln på ttelas hemsida >>

Mångmiljonsatsning på Havets hus
Kommunstyrelsen i Lysekil ställer sig nu bakom en mångmiljonsatsning på turistmålet Havets hus. Ett
välkommet besked för akvariets ledning som de senaste åren brottats med vikande besökssiffror.
Läs hela artikeln på svt.se >>
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Nyhetsbrevets avsändare är Turistrådet Västsverige
www.turistradet.com
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