SAMARBETSPARTNER

TRE NIVÅER AV PARTNERSKAP
BAS – 2 000 kr/år •

• Egen presentationssida på Roslagen.se
• Exponeringsplats (för trycksaker) på Visit 		
Roslagens turistbyråer.

• Inbjudan till Visit Roslagens nätverksträffar.
• Visit Roslagens nyhetsbrev med trendspaning 		
och branschinformation.

• Bokningsbar mot 12% bokningsprovision,
för evenemangsbiljetter mot 10% provision.
Gäller både online, via callcenter och över
disk på Visit Roslagens turistbyråer.

PLUS – 5 000 kr/år • •

• Inklusive allt som ingår i BAS.
• Rabatt vid annonsering i Visit Roslagens
kanaler (print och digitalt).

• Förtur och rabatterat deltagande i aktiviteter
som Visit Roslagen genomför, (bl a marknadsföring, studieresor, branschträffar). 		

• Bokningsbar mot 6 % bokningsprovision.
Gäller både online, via callcenter och över

VÄLKOMMEN SOM PARTNER!
Vi på Visit Roslagen utvecklar, marknadsför och
saluför Roslagen som helhet tillsammans med

disk på Visit Roslagens turistbyråer.

Premium – 8 000 kr/år • • •

• Inklusive allt som ingår i BAS och PLUS.
• Analys, individuell rådgivning och uppföljning

våra partners. Som partner hos Visit Roslagen

för att stärka er verksamhets synlighet 		

blir ni både en tydlig del av destinationen Rosla-

i digitala kanaler (värde 3000 kr).*

gen och en del av ett större nätverk med goda
samarbeten och stora affärsmöjligheter.
På nivå Plus och Premium får ni också kraftfull
marknadsföring till rabatterade priser. Tillsammans gör vi Roslagen till en hållbar och attraktiv destination i världsklass året runt.

• En månads kampanjpaket med fri annons på
roslagen.se – Startsida, (värde 3 400 kr).**

• Exklusiv synlighet i Visit Roslagens säljbrev
(1 gång per år).***

Tilläggstjänster för Bas/Plus
* 3 000 kr / ** 3 400 kr / *** 500 kr
Alla priser exklusive moms.

BOKNING &
INFORMATION

Välkommen att kontakta Visit Roslagen, Malin Hellkvist
073-088 81 55, 0767-650 660, malin.hellkvist@visitroslagen.se

Destinationsbolaget Visit Roslagen AB driver Roslagens gemensamma turistoch destinationsutvecklingsfrågor. Bolaget ägs av kommunerna Österåker, Norrtälje och
Östhammar tillsammans med drygt 160 företag och föreningar i Roslagen.
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