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Turist i Mitt är en Ideell förening som startade 2019 utifrån att vi är
många små aktörer som vill locka fler turister till våra
verksamheter i hela kommunen.
Genom samarbeten kan vi erbjuda en stor variation av aktiviteter, musik,
boenden och mat. Se gärna vår facebook sida.
Spännande saker sker i Haverös skogar just nu, delar av SVT satsning
”den stora älgvandringen” spelas in här, med mycket av ”de 5 stora vilda”.
Vi tror att detta och många fler aktiviteter kommer att locka besökande hit.
Men NU behöver vi växla upp ! Göra oss synliga och bokningsbara !!

Ansökan
Ansökan om medel till att genomföra investering i byggande av hemsida
för Turist i Mitt, samt filmning och fotografering till hemsidan
under maj – juli 2020.
Avsikten med investeringen är att:
Visa upp bygden och verksamma turistföretag.
Erbjuda boenden samt aktiviteter.
Sälja in olika paket, där vi företagare samarbetar för att få turisten att
stanna och nyttja allt vad vi kan erbjuda.
Marknadsföring av alla medlemmar i den ideella föreningen Turist i Mitt,
samt deras samarbetspartners
Målgrupp är alla som vill ”Hemestra och Semestra” i vår kommun.
Vi har en stor förhoppning på många svenska gäster under detta otroliga

Corona år.
Vår hemsida kommer att innehålla aktiviteter kring ” saker som man
gjorde förr” samt guidade aktiviteter av högst varierande slag i
kombination av vacker miljö och lugnt tempo.
Vi kommer att synas via alla kanaler som finns tillgängliga:
Visit Sundsvall, naturum Ånge & turistbyrå i Borgsjö, Upplev Ånge,
Tidernas Väg.
Avgörande för att nå fram är bra foton och en smart hemsida och det vill
och behöver vi omgående ta fram.

Beräknad kostnad totalt är 25 000 kr
Finansiering: 20 000 kr kommunstyrelsen
5 000 kr egen insats
Vi hoppas på ett positivt beslut.
Tack på förhand
Turist i Mitt genom Eva Magnusson

