Oplæg til servicekontrakt for år 2019 mellem Fonden Destination East
Greenland og Kommuneqarfik Sermersooq.
Der søges støtte til turistinformationsaktiviteter i Tasiilaq for år 2019 og det indbefatter følgende
aktiviteter:







Åbent i turistinformationen i vinter sæsonen og hele sommer, samt information via mails
mm.
Udarbejdelse af turistinformations materiale
Repræsentation af Østgrønland på internettet via hjemmesider & Facebook
Turistinformation på Kulusuk
Turismeseminar i Tasiilaq
Messedeltagelse

Omkostningerne for ovenstående opgaver beløber sig til kr. 673.050,-

Åbent i turistinformationen & generel turistinformation kr. 302.000
Der holdes vinteråbent alle søndage i marts og april, samt store bededag, skærtorsdag, langfredag
samt 2. påskedag. Påsken er en aktiv periode for turismen i Tasiilaq. Der planlægges at holde
turistinformationen åben fra kl. 12-16 på alle ovenstående dage.
Der holdes sommeråbent alle ugens dage startende fra den 17. juni 2019, og til og med den 15.
september 2019. Der holdes åbent 9-17 på alle dage.
Der varetage alm. turistinformation en time dagligt hele året, hvor DEG informerer via mail og ved at
servicere fremmødte turister, og andre der søger informationer om Østgrønland, både som turistmål
og i andre sammenhæng.
Arbejdstimer i alt 1.014 - fordelt som følgende:
1 kvartal 2018: 107 timer
2 kvartal 2018: 139 timer
3 kvartal 2018: 676 timer
4 kvartal 2018: 92 timer

Udarbejdelse af turistinformations materiale kr. 33.000
Der udarbejdes og opdateres informationsmateriale, folder, kort mm.

Repræsentation på internettet via hjemmesider og Facebook kr. 124.000
Der arbejdes med at opdatere www.eastgreenland.com, www.arctic-art.gl samt Facebook siderne:
Destination East Greenland og Arctic-art – East Greenland.

Turistinformation på Kulusuk kr. 31.000
Der søges om midler til et samarbejde med Mittarfeqarfiit – Kulusuk. DEG støtter ½ medarbejder alle
ugens dage i juni, juli, august og til og med den 13. september 2019, således at Mitttarfeqarfiit kan
varetage turistinformationen på Kulusuk.

Turismeseminar i Tasiilaq 99.050,DEG afholder et turismeseminar for operatører og aktører fra Tasiilaq og bygderne. Til seminaret
inviterer man interessenter udefra til at fremlægge, det kan være en iværksætter som kender til alle
de udfordringer der kan være, eller fra et erhvervsråd.

Messedeltagelse 84.000,DEG deltager hvert år til Vest Norden Travel Mart. Blandt andet blev der arrangeret pre-tour til
Tasiilaq og området VNTM 2017.
Den anden messe er Mid Atlantic Trade Show som foregår i Island, der er deltagere fra hele verden.
Dermed et godt sted at markedsføre Østgrønland.

