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FÖR DIG
HÖGA KUSTEN TURISM

HÖGA KUSTEN TURISM är ett företagarägt,
sälj- och marknadsbolag, som sedan starten
2010 spelat en allt viktigare roll för att stärka
besöksnäringen i Höga Kusten. Destinationens
konkurrenskraft stärks när enskilda företag
arbetar tillsammans.
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VÅR ROLL ÄR att koppla samman Höga Kustens
utbud till säljbara upplevelser, som efterfrågas
av våra gäster. På så vis kan vi höja kvaliteten
i helhetsupplevelsen av destinationen. Nöjda
gäster ger ännu fler gäster till Höga Kusten och
därmed mer affärer för dig som är medlem i
Höga Kusten Turism.

Varumärket Höga Kusten är just nu
starkare än någonsin. Här är vår gemensamma marknadsföring av den storslagna
naturen, friluftslivet, tiden att bara vara,
smakerna, den varma gemenskapen och
kulturarvet en viktig framgångsfaktor.

FÖLJ MED
PÅ RESAN
UPPÅT!

TILLSAMMANS MED DET offentliga destinationsbolaget Höga Kusten Destinationsutveckling jobbar
vi både strategiskt och operativt. Avtalet mellan
bolagen är skrivet på tre år. Under 2020 presenteras respektive bolags verksamhetsplaner, samt hålls
strategimöten och gemensamma styrelsemöten. På
så sätt har vi inom näringen stor påverkan på vilka
aktiviteter som kommer att genomföras. Styrelsen
inom Höga Kusten Turism jobbar tillsammans med
styrelsen för Höga Kusten Destinationsutveckling
(politiken) för att tillsammans nå våra gemensamma
mål. 800 nya jobb fram till 2025 eller – som vi inom
näringen hellre förklarar det – en fördubblad turistisk omsättning.

Ett starkt och stöttande nätverk
Vi vill bygga en långsiktig relation och ett starkt nätverk mellan våra duktiga entreprenörer i destinationen. Tillsammans kan vi skapa genuina lägereldsupplevelser, men även visa prov på den omtanke, stolthet
och varma gemenskap vi utlovar besökarna. Förutom
de fyra nivåerna kan en guldmedlem tillfälligt bli utnämnd till premiummedlem. Detta medlemskap kan
inte köpas, utan där väljs företag med produkter och
reseanledningar som är bäst för Höga Kusten vid vald
aktivitet, beroende på marknad och målgrupp. Precis
som varje nivå ger dig tillgång till olika erbjudanden,
ställer den även olika krav på dig som medlem. Detta
för att säkerställa kvaliteten på hela destinationen.
Vilka krav och vad som ingår i medlemskapet i respektive nivå kan du se till höger. Ett medlemskap i
Höga Kusten Turism gäller ett år i taget.

I MEDLEMSKAPET INGÅR:

Baskrav – nivå 1
• Verksamhet i Höga Kusten
• Genomfört värdskapsutbildning
• Digital närvaro på svenska
Kostnad: 2 000 kr

Tillgång till service och kompetens inom branschfrågor.

l

l

l

l

Nyhetsbrev om vad som händer i branschen, i regionen samt statistik och nyckeltal.

l

l

l

l

Deltagande i medlemsaktiviteter och register.

l

l

l

l

Synlighet på temasidor och gemensam markandsföring

l

l

l

l

Paketering (Kryssningar, buss och övriga agenter)

l

l

l

Deltagande i projekt

l

l

l

Annonsplats i Magasin Höga Kustens stora sommarnummer till ett värde av 4950 kronor
(gäller mallad annons i sommarguiden).

l

l

l

Synas i tematiskt branschregister med kontaktuppgifter i fyra editioner av
Magasin Höga Kusten – sommar, engelska, tyska och "året runt".

l

l

l

Annonsering sociala medier. Riktad till besökare från hogakusten.com

l

l

l

Synas på paketsidorna på hogakusten.com

l

l

l

B2B deltagande. Medverkan i avtalsupplägg som HKT tecknar med externa
samarbetspartners, utländska bokningstjänster etc.

l

l

l

15% rabatt i annonsering av annonsytor (halvsida och större) i Magasin Höga Kusten.

l

Baskrav – nivå 2
• Verksamhet i Höga Kusten
• Bokningsbar
• Genomfört värdskapsutbildning
• Kommunicerade öppettider
• Digital närvaro på svenska
Kostnad: 5 000 kr

Baskrav – nivå 3
• Uppfyllt baskrav i nivå 2
• Länk på egen hemsida till hogakusten.com
• Digital närvaro på engelska
Kostnad: 15 000 kr

Garanterad exponering på hogakusten.com (Prio 2)

l

25% rabatt i annonsering av annonsytor (halvsida och större) i Magasin Höga Kusten.

l

Annonsering sociala medier. Riktad till besökare från hogakusten.com (Värde 6000 kr)

l

• Uppfyllt baskrav i nivå 3
• Responsiv och mobilanpassad hemsida

Exponering och inlägg i Höga Kustens sociala medier

l

l

Kostnad: 25 000 kr

Hjälp med kommunikationsstrategi och kommunikationsplan

l

l

Baskrav – nivå 4

Företag på guldnivå kan tillfälligt väljas ut,
av Höga Kusten Turism, att vara Premium
medlem för en utvald aktivitet, beroende
på marknad och målgrupp, som har störst
attraktionskraft för aktiviteten.

Annonsering sociala medier. Riktad till besökare från hogakusten.com (Värde 9000 kr)

l

Prioriterad plats på hogakusten.com (Prio 1)

l

35% rabatt i annonsering av annonsytor (halvsida och större) i Magasin Höga Kusten.

l

Möjligt deltagande i destinationens strategiska premiumaktiviteter, såsom projekt,
mässor, annonser, reportage, medialanseringar etc.
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