Officiell Partner Göta kanal
Samverkan Destination Göta kanal har som vision att med hållbarhet och vårt
gemensamma historiska arv i centrum, utveckla och bli Sveriges mest attraktiva
destination och upplevelseområde.
Vi vill därför tillsammans med er aktörer skapa en långsiktig och värdefull relation som fyller verkliga
behov hos dig som entreprenör runt Göta Kanal. Därför har vi utvecklat en struktur för medlemskap med
fyra olika nivåer – annonsör, brons, silver och guld – där du väljer nivå utefter dina och din verksamhets
förutsättningar och framtida mål.
Precis som varje nivå ger dig tillgång till olika erbjudanden, ställer varje nivå även olika krav på dig som
medlem, som ska uppfyllas för att säkerställa kvaliteten på besöksmålet Göta kanal.
Ett medlemskap i Officiell Partner Göta kanal tecknas i treårsperioder, och följer samma period som avtalet
med kommuner/regioner, för att kunna säkerställa kontinuitet, kvalitet och engagemang. Det går dock att
mitt under pågående treårsperiod teckna upp sig, även om det exempelvis bara är ett år kvar.
Systemet med annonsör, brons, silver och guld är inget som kommuniceras externt utan används enbart i
kommunikationen mellan Samverkan Destination Göta kanal och respektive verksamhet.
Tillfälliga kampanjer kan tillfälligt läggas i olika kanaler, kravet är att budskapet gynnar besöksmålet Göta
kanal eller besökaren på vald kanal. Inkomsten återinvesteras i besöksmålet.

Mål för officiell partner
Att varje aktör hittar rätt sammanhang för sin verksamhet och rätt ambitionsnivå.
Här ska finnas möjligheter såväl för dig som har hobbyverksamhet som för dig som vill
satsa internationellt. Alltid med det starka varumärket Göta kanal som ledstjärna.
Mål för Samverkan Destination Göta kanal
Att stärka varumärket Göta kanal genom samverkan med aktörerna utmed kanalen. Syftet är att ge besökaren en än bättre upplevelse som gör att de förutom att bli nöjda även återkommer och sprider ordet om
Göta kanal som Sveriges ledande besöksmål och upplevelseområde.
Fördelning av medlemsinsatser
Samtliga medlemsinsatser återinvesteras för att skapa största möjliga nytta för medlemmarna i Samverkan
Destination Göta kanal.
Självvald degradering
Visar det sig att en medlem inte längre vill delta på den valda nivån ansöks det om degradering till lägre
nivå. Degradering sker i samband med att ett giltigt avtal löper ut, men i särskilda fall (tex vid förändring i
verksamhet eller finansiella utmaningar) per kalenderår. Inbetald årsavgift återbetalas ej.
Avslutande av medlemskap
Skulle en medlem helt vilja lämna Officiell Partner Göta kanal görs detta i samband med att ett avtal löper
ut, ej under pågående avtalstid. Särskilda omständigheter kan dock möjliggöra tidigare avslutande såsom
konkurs eller liknande. Detta behandlas då med individuell prövning hos Samverkan Destination Göta
kanal. Inbetald årsavgift återbetalas ej.
Uteslutning ur nätverket
Visar det sig att en medlem inte förhåller sig till de kriterier som rör just den verksamheten
startar en process om uteslutning eller degradering. Inbetald årsavgift återbetalas ej.

Annonsör (2 000 SEK/år)
• Verksamhet utmed eller tydligt kundvärde kopplat till geografiska området Göta kanal
• Eget konto på Basetool (extra avgifter till Turistsupport kan tillkomma)
• Digital närvaro på Göta kanals egen Basetool samt/eller Facebook/Tripadvisor
eller egen hemsida
• Kommunicerade och fasta öppettider
• Länk till Göta kanals webb om det finns egen hemsida
• Verksamheten följer för dem gällande lagar och regler
• Professionellt mottagande och gott värdskap
Brons (3 000 SEK/år)
• Uppfyller baskrav nivå Annonsör
• Inbjudan till en (1st) nätverksträff per år, men inget krav på att delta
• Företagets närvaro ska, utöver svenska, även finnas på professionellt översatt engelska på 			
Göta kanals Basetool och/eller egen hemsida
• Verksamheten ska förse Göta kanal med det material som behövs, exempelvis bilder,
texter och fakta, för att kunna skapa det marknadsmaterial som just då efterfrågas
Silver (5 000 SEK/år)
• Uppfyllt baskrav nivå Brons
• Öppet mer än 3 månader per år
• Responsiv och mobilanpassad hemsida
• Genomfört någon form av värdskapsutbildning
• Aktivt deltagande i Göta kanals företagsnätverk, minst 2 gång per år
• Företagsbeskrivning på sin egen hemsida samt främsta erbjudanden skall finnas på
professionellt översatt engelska och tyska.
• Bokningsbar online, i den mån det är möjligt.
• Verksamheten ska arbeta för att utveckla sin hållbarhet. Något miljöledningssystem kan 			
användas såsom exempelvis Swedish Welcome, Svanen, Naturens Bästa eller en egen
checklista utarbetad för just er verksamhet.
• Verksamheten ska ha kontroll över sin presentation på Google My Business och Tripadvisor
& ha försett den med bilder och relevant information, samt svara på kommentarer.
• När gäster, lokala turistorganisationer, media, researrangörer eller Samverkan Destination 			
Göta kanal kontaktar verksamheten via någon av de kontaktvägar som finns angivna på
hemsidan (vanligtvis e-post eller telefon) ska företaget återkomma inom max 48 timmar.
Guld (8 000 SEK/år)
• Uppfyllt baskrav nivå Silver
• Öppet mer än 4 månader per år
• Verksamheten ska ha en egen kanal på Facebook och/eller Instagram med relevant,
frekvent uppdaterad, information och bilder av godtagbar kvalitet
• Verksamheten ska ta emot t.ex. journalister, bloggare, mötesköpare och researrangörer på
ett professionellt sätt i samband med visningsresor och ha förståelse för hur deras arbete 			
fungerar. Verksamheten ska ha material att erbjuda besökaren i form av bilder av hög
kvalitet, aktuella priser, texter och ev. allotment. Företaget ska stå för hela eller delar av
boende och/eller aktiviteter på den egna anläggningen vid en visningsresa, utformning
sker enligt överenskommelse vid varje enskild förfrågan. Företaget ska ha en 		kontaktperson 		
gentemot Samverkan Destination Göta kanal, med fördel samma som till Visit
Östergötland och Turistrådet Västsverige då förfrågningar kan komma från tidigare nämnda 		
aktörer. Om denna person inte kan närvara vid visningsresan ska en ersättare utses.
• Egen reseanledning/lämplig produkt att sätta i Göta kanals skyltfönster
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Synlighet på www.gotakanal.se
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Presentation i Göta kanal-appen
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Tillgång till exklusiv bildbank		
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Rätt att använda logotypen för Officiell Partner Göta kanal utifrån grafisk profil		
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En inspirations- och nätverksträff per år		
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Nyhetsbrev om vad som händer utmed Göta kanal, statistik och nyckeltal		
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Synlighet i Göta kanals karta, digitalt och analogt			
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Två eller flera inspirations- och nätverksträffar per år			
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Möjlighet att addera extra varumärke för synlighet enligt gällande prislista.			
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Bättre listning på presentationssidor webb			
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Prioritet i kommunikations- och pressinsatser				
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Prioritet i kommunikation via sociala medier			
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Medverkan i gemensammamarknadskampanjer för besöksmålet Göta kanal			
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Förmåner i samband med Göta kanalkampanjer, annonser och trycksaksmaterial				

x

Förbättrad synlighet på www.gotakanal.se				

x

Erbjudande om att delta och närvara vid exponerade aktiviteter såsom; mässor,
pressevenemang, film -och reklamproduktioner, trycksaker etc			
Möjlighet att påverka marknadsföring av besöksmålet Göta kanal
via representant i arbetsgrupp			
Verksamheten har möjlighet att få ta emot Göta kanals visningsresor för
t.ex. journalister, bloggare och researrangörer			

Plats i styrgrupp
Samverkan Destination Göta kanal förbehåller sig rätten att välja nyckelaktörer
att sätta i skyltfönstret till speciella tillfällen såsom kampanjer, mässor, annonser etc.		
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