DATUM: 2013-01-07

NU ÄR ÅRET 2012 TILL ÄNDA och vi önskar er en God Fortsättning på det nya året!
Vi hoppas också att det föregående året varit bra och att ni är nöjda med beläggningen/antal besökare.
Dags alltså, för det gångna årets statistikinsamling till Statistiska centralbyrån, SCB. Men också
till andra som sysslar med statistik och omvärldsbevakning inom besöksnäringen i regionen som
behöver statistiken för sitt fortsatta arbete med att utveckla turismen.
Detta gäller helårsstatistik för 2012, men även de anläggningar som bara har haft säsongsöppet
ska alltså också lämna uppgifter på den här blanketten. All information behandlas
konfidentiellt precis som tidigare och endast sammanställningen blir delvis offentlig.
Har ni några frågor kring enkäten, kontakta oss gärna. Vi vill också påminna er om, att detta
utskick sänds varje år fortsättningsvis, istället för vartannat. Vidare, bistår vi gärna med tips och
praktiska råd kring er statistik!
Vi behöver enkätsvaren senast 31 mars 2013 – skicka dina svar per post eller fax.

Med vänlig hälsning och tack för hjälpen,
Camilla Eriksson-Uddén
Nordanstigs Turistbyrå

_______________________________________________________________________________
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|
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Anläggning/aktivitet/evenemang: ………………………………………………………………………………..
Kontaktperson: ….…………………………….……………………………………………………………………
Adress: ………………………………………………………………... Postnummer: …………………………….
Ort: …………………………………………… Tfn: ……………………..… Mobil: ……………….………….…
Fax: ……………………… E-post …………………………………………………………………………………

Säsongsöppen anläggning ( )

Helårsöppen anläggning ( )

LOGI:
Hur många gästnätter/besökare
har ni haft på er anläggning?

DAGBBESÖK:
Hur många dagbesök har ni haft
på er anläggning?

2012 ________

2012 ________

AKTIVITETER:
Hur många dagbesök(personer) har ni haft
på era aktiviteter?

EVENEMANG:
Hur många dagbesök har ni haft
på era evenemang

2012

Evenemang: _______________________________________
2012 ________
Evenemang: _______________________________________
2012 ________
Evenemang: _______________________________________
2012 ________

Av era besökare är cirka

________ % kommuninvånare ________ % turister (icke kommuninvånare)

Statistikuppgifterna ovan är

( ) enligt besöksstatistik

( ) uppskattade

PRIS:
Vilket genomsnittspris per person
och natt har ni haft för ert boende?

Pris för ert boende hög- respektive
lågsäsong i förekommande fall?

2012 ________

2012 hög- ________

låg- ________

2012 hög- ________

låg- ________

Vilken avgift har ni haft för er/ert
aktivitet/evenemang/anläggning etc?
2012

Barn ________ Ungdom ________ Vuxen ________

2012

Barn ________ Ungdom ________ Vuxen ________

2012

Barn ________ Ungdom ________ Vuxen ________
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Antalet bussgrupper har?

( ) ökat

( ) minskat

( ) är oförändrat

Antalet utländska besökare har?

( ) ökat

( ) minskat

( ) är oförändrat

Någon speciell nationalitet?

___________________________________________________

Vår omsättning jämfört med 2011 har

( ) ökat

i procent räknat

__________ %

( ) minskat

( ) är oförändrad

Trolig orsak till ökningen/minskningen av antalet gästnätter/besök.
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Trolig orsak till ökningen/minskningen av omsättningen.
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Hur har köpkraften varit jämfört med 2011? ( ) ökad

( ) minskad

( ) oförändrad

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Hur har ni marknadsfört er anläggning/aktivitet?
( ) annonser

( ) broschyrer

( ) mässor

( ) lämnat information till turistbyrån ( ) Internet

( ) kontinuerligt
( ) annat

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Är er anläggning/aktivitet öppen

( ) juni-augusti ( ) året runt

( ) annan tidpunkt

som: _______________________________________________
Övriga kommentarer:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
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