Nyhetsbrev - April 2016
Nu är vi igång med projektet 2016
Äntligen så startar vi upp fortsättningen av det arbete som startade 2014, under namnet
Projekt Upplev Nordanstig. Projekttiden är satt till och med den 31 december 2016 vilket
innebär att det är brådskande att komma igång. Det stora arbetet i projektet är kopplat till
arbetet med vår framtida organisering av vår destination. Dessutom kommer vi att lägga en
hel del krut på att hjälpa våra företag och reseanledningar att förkovra sig i bl.a.
produktutveckling.
Ett stort arbete fortsätter med att utveckla vår bokningsbarhet och att skruda vår webb på
ett säljande sätt. Dessutom så fortsätter vårt länsövergripande arbete via vårt delägande i
Visit Hälsingland Gästrikland AB vilket möjliggör vår bokningsbarhet bland mycket annat.
I projektet arbetar som tidigare Camilla Eriksson-Uddén, camilla.erikssonudden@nordanstig.se, och ny medarbetare är Peter Entian, peter.entian@nordanstig.se,
som kommer senast från arbetet i Region Gävleborg inom projekten Nu-Kör-vi och
Etableringsprojektet. Vi fortsätter att drifta projektet från Turistbyrån i Jättendal. Välkomna
hit för att diskutera vår gemensamma framtid. Nedan kan ni läsa om en del aktiviteter som
är på gång.
Turistbroschyren 2016
Påminner dig som glömt eller om du är ny annonsör att möjligheten att komma med
fortfarande finns. Gör ett eget original eller be oss om hjälp!
Broschyren har nu ett nytt format – A5. Annonserna kan vara hel sida, halv sida eller en
kvarts sida. Ambitionen är att broschyren ska vara tryckt och klar för distribution under
senare delen av april. Så hör av dig snarast för eventuella ändringar eller tillägg!
Kick off den 10 maj!
Alla som möter besökare inbjuds till en Kick off, för att presentera nyheter inför
sommarsäsongen eller bara för att säga nu går vi igång. Vi bjuder på lite överraskningar och
lite i matväg och hoppas på en trevlig kväll med många aktörer som visar och berättar om sin
verksamhet. Det här är bara en förhandsinformation – kommer en inbjudan om några
veckor. Men skriv in det i kalendern!

Leva och bo-mässa i Sundsvall
Den 22-24 april är Upplev Nordanstig och Nordanstig Turism med på en mässa på
Nordichallen i Sundsvall. Vi har en ganska liten monter men kommer att sticka ut med
temat: 17 minuter till Nordanstig!
Välkommen att besöka oss och vara en del av vår monter!
Sommarwebben – upplevnordanstig.se
Just nu så arbetar vi med att skruda om vår webb inför sommaren och vi bygger även om
navigeringen i densamma för att göra det lite enklare för den presumtive gästen att raskare
kunna boka i vår destination. En stor fråga för oss gemensamt är att vi behöver få in än mer
bokningsbara aktiviteter och boenden för att höja attraktionskraften i vår webb.
Projektkontorets öppettider
Under våren 2016, från 1 april till 31 maj har vi en intensiv period med broschyrarbetet,
deltagande på mässor, uppdatering av webben och förberedelser inför sommarsäsongen, så
vi begränsar öppettiderna till mån-fre, kl 13-16.00.
För att sedan öppna för fullt Juni-Juli-Augusti, precis som vi brukar. Från midsommar och
framåt till mitten av augusti, har vi dessutom öppet alla dagar i veckan. Mer om sommarens
öppettider i nästa nyhetsbrev.
Allt gott och Väl Mött,
önskar vi från Projekt Upplev Nordanstig/
turistbyrån i Jättendal
Kontakt:
Landsvägen 1
820 76 Jättendal
Tel: 0652-161 75
info@upplevnordanstig.se
www.upplevnordanstig.se
www.facebook.com/upplevnordanstig

