Visit Värmdö 2012
Nu börjar vårsolen påminna om att en ny säsong är i antågande. Visit Värmdö
har många aktiviteter under året, här berättar vi om några av dem. Vi
återkommer med information om fler aktiviteter i kommande nyhetsbrev via
Näringslivet i Värmdö.

Kick-off 25 april!
Den 25 april kl. 13.30-ca 18 har Visit Värmdö årets kick-off. I år träffas vi på
Siggesta Gård. Vi inleder eftermiddagen med ett inspirationsseminarium om
värdskap med Janne Gunnarsson från Värdskapet AB. Därefter presenterar vi
den nya turistwebbportalen för Värmdö. Vi presenterar nya broschyren liksom
årets alla Värd i Värmdö och lite andra spännande nyheter. Det blir också
tillfälle att mingla och umgås med varandra. Inbjudan skickas ut inom kort,
men boka redan nu denna trevliga och spännande eftermiddag! Se mer
information om nyheter här nedanför.

Värd i Värmdö 2012
Inför förra årets sommarsäsong introducerade Visit Värmdö ett nytt, unikt
värdskapskoncept som vi kallar Värd i Värmdö. Det innebär att vi erbjuder
våra besökare information och värdskap på ett 50-tal platser runt om i
Värmdö. Utbildningsseminarier i Värmdökunskap och värdskap, enhetliga
broschyrställ och skyltar ingår i konceptet liksom tillgång till de broschyrer,
foldrar, kartor som Visit Värmdö tar fram. Inför säsongen 2012 planeras
seminarier i mars/april och distribution av material under april. Antalet Värd i
Värmdö utvidgas något i år och vilka som är Värd i Värmdö informerar vi om
inom kort. Vill du veta mer eller kanske är intresserad av att bli Värd i
Värmdö? Kontakta Cissi Grape 0733 013330.

Turistbroschyr ”Upplev Värmdö”
Från flera håll har vi fått önskemål om att öka informationen om Värmdös
stora utbud för besökare. Detta vill vi bl.a. hjälpa till med genom att ta fram en
ny turistbroschyr som vi kallar Upplev Värmdö. Broschyrens syfte är att
informera och inspirera besökare, fritidshusägare och givetvis även
Värmdöbor om möjligheterna till olika former av upplevelser i Värmdö,
aktiviteter, mat, kultur, evenemang m.m. Vi har så många spännande platser
och teman att de inte alla ryms i en broschyr men det här blir en start för att
visa på så mycket som möjligt och utifrån det informera vidare i olika
sammanhang. Broschyren beräknas vara klar ca 20 april. Den kommer att
finnas hos alla Värd i Värmdö, dessutom på ett antal andra ställen. Upplev
Värmdö kommer också att ersätta den tidigare Kultur- och fritidsguiden som
givits ut av Värmdö kommun och som delvis innehöll samma typ av
information, därmed kommer Upplev Värmdö också att delas ut till alla fasta
hushåll i Värmdö.

Visit Värmdö turistportal – www.visitvarmdo.se
Ytterligare en nyhet som lanseras under våren är en helt ny turistwebbportal
för besöksnäringen i Värmdö. Detta är en mycket omfattande satsning och
kommer att innebära stora möjligheter för företag och föreningar i, och i
anslutning till, besöksnäringen. På webbportalen ska alla kunna synas och ha
möjlighet att lägga in egen information, bilder, erbjudanden, evenemang m.m.
Hela webbportalen är uppbyggd som en produktdatabas, vilket möjliggör att
all information kan slussas ut i olika marknadsföringskanaler utifrån behov.
Turistwebbportalen visar upp Värmdö ur flera olika perspektiv – dels per
plats/destination, dels utifrån olika kategorier och intresseområden vilket ger
möjlighet att synas på en mängd olika sätt. Systemet ger också aktörer utan
egen hemsida möjlighet att få ut information om sin verksamhet. En första
inmatning av grundinformation pågår just nu, alla uppgifter kommer att
förankras hos berörda aktörer. Utbildning anordnas under april och därefter
kan varje aktör själv hantera sitt innehåll. En första version planeras vara
färdig i slutet av april, det blir starten för en ständigt levande turistwebbportal
för Värmdö. Systemet ger stora möjligheter också till att kommunicera
”internt”, den blir vårt eget intranät med information, kunskap,
kommunikation m.m.

Destinationsutveckling
Visit Värmdö har i dagarna fått ett nytt landsbygdsprojekt
”Destinationsutveckling Värmdö” godkänt. Det innebär att vi nu kan fortsätta
ett mycket viktigt arbete med att stärka vår destinationsutveckling i Värmdö,
ett arbete som inleddes i det landsbygdsprojekt som avslutades under 2011.
Tillsammans med UROSS-projektet ”Väg 222 – Vägen till havet”, där vi låter
vår väg 222 fungera som ett ”upplevelsenav”, möjliggör det nu godkända
landsbygdsprojektet att vi kan starta upp projektgrupper runt om i Värmdö
där destinationsutveckling står på dagordningen.
Mer om detta på årets kick-off!

Samverkan
Visit Värmdös hela verksamhet och idé bygger på samverkan mellan aktörer i
Värmdös besöksnäring, liksom på samverkan mellan privat, ideell och
offentlig sektor.
Visit Värmdö är samarbetet mellan närings- och föreningslivet i Värmdös
besöksnäring (genom Visit Värmdö Ideell Förening) och Värmdö kommun.
Syftet med samarbetet är att utveckla besöksnäringen i Värmdö.
Vill du veta mer om Visit Värmdös verksamhet, mål m.m. eller kanske om
något specifikt projekt? Eller vill du finnas med i våra utskick om aktiviteter,
evenemang m.m.? Kontakta Visit Värmdö utvecklingsledare Karin Voltaire,
070-2677111, karin.voltaire@visitvarmdo.se
Vill du bli medlem i Visit Värmdö Ideell Förening eller veta mer om
föreningens verksamhet? Kontakta ordförande Ragnar Flink, e-post:
ragnar@blablom.se eller kassör Eva Bergström, 070-7162717,
eva@varmdoforeningsrad.se

