Pressmeddelande den 22 maj 2017

Destination Sveg kraftsamlar för Knutpunkt Björnen!
För att utveckla turist och besöksnäringen, inte bara i Svegsbygden utan i hela Härliga Härjedalen tar
Destination Sveg till krafttag. I partnerskap med Härjeåns Nät AB erbjuds fritt Wifi och i samarbete
med Härjedalens kommun erbjuds Sommarvärdar.
Destination Sveg jobbar aktivt med att vara porten till Härjedalen. Genom att erbjuda fritt
Wifi vid Knutpunkt Björnen öppnas dörren upp till Hela Härjedalen och Svegsbygden. Att
dessutom erbjuda sommarvärdar i anslutning till Wifi-området som kan svara på frågor och
guida, kommer förstärka turisternas första intryck.
-Vi ser sommarvärdarna som ambassadörer för hela Härjedalen och att turisten ska få en
första positiv upplevelse på deras fortsatta färd in i vårat fantastiska landskap säger Niklas
Ohlson som är Destinations Chef. Att samtidigt kunna erbjuda Wifi kommer att underlätta
både för oss och för besökaren. Utländska turister stänger vanligtvis av sin mobildata men
nu kan de alltså stanna till vid Björnen och på så vis uppdatera sig om vad det finns att göra i
form av evenemang och utflyktsmål.
-Det här är en del av satsning Knutpunkt Björnen säger Niklas. Vi tittar även på att kunna
erbjuda lånecyklar till turister som vill lämna bilen och cykla de fina stråken i och runt Sveg.
Turistvärdarna kommer att ha stugan vid Björnen som utgångspunkt under juli månad och
där har det tidigare varit både glasskiosk och turistinformation. Det finns stora
utvecklingsmöjligheter vid Knutpunkt Björnen just för att läget är så bra och för att många
redan idag stannar där.
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Destination Sveg är destinationsbolaget bakom www.visitsveg.com och vi verkar för att göra Svegsbygden till
ett hållbart, genuint och älskat besöksmål för alla. Det finns så mycket potential i Svegsbygden i allt från naturoch kulturupplevelser till ett rikt föreningsliv och drivna människor. Med det som utgångspunkt och genom att
jobba för ett ökat destinationsvärde i Svegsbygden, lyfter vi befintligt näringsliv och evenemang samt skapar,
paketerar och driver evenemang i Sveg med omnejd.

