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Indledning
Efter at være lukket på grund af Covid-19 har turistkontoret har været meget stille i det anden
kvartal.
De ture vi ellers havde tilbudt måtte aflyses, og guiderne fortælles at det måske bliver ingen turister
i år. Det var ikke en let forklaring da vi ved at guider vi bruger tjener deres mest indtægter hos os.
I denne periode måtte man ikke flyve ind eller ud medmindre man har brug for lægehjælp.
Gæster som havde ellers planlagt at komme måtte fortælles at deres tur måtte aflyses.
8 hundeslæde, 8 snescootere og 2 båd ture blev aflyst i April måned. Kun 1 snescooter guide blev
brugt for at passe skolebørn i Dombrava
Maj måned plejede at være en måned med masser bookinger, men da vi oplevede 1 måneds
tidligere forår i 2019 hvor det blev alt for varmt har vi foreslået April måneden til de kommende
gæster i 2020. Derfor har vi haft 1 sejltur sammen med børn fra Ittoqqortoormiit i samarbejde med
kommunen.
Børnehaven Paarsisor brugte 1 guide til at passe børnene mod isbjørne i hvalrosbugten i Juni
måned, senere hen i måneden på national dag var der 3 både der passede på børne på kajaktur i
samarbejde med kommunen.

Via guidejob og kunsthåndværk var der lidt mere der arbejdede i anden kvartal, der var nemlig 11
personer, som er 3% af befolkningen
10 personer blev brugt som guide og 1 i kontoret.
I dette kvartal var der 31% mindre arbejdstal end den første kvartal af året 2019

Olena Madsen blev ny direktør fra 1 April 2020

Produktudvikling
Hvis der nu skal komme nogen turistskibe, skal regler og programmer ændres pga. Covid-19
Jeg lavede nogle lister hvad vi kan tilbyde uden at komme kontakt til dem der er i krydstogtsskibe.
For det første lavede jeg mulighed for at købe souvenir ved at sende dem elektronisk vareliste på
vores varer som kan være ting, tøj og mad (F.eks. moskus, fjeldørred osv.)
De varer som bliver bestilt sættes ned på havnen i kasse og gummibåd fra skibet hente dem.
For det andet var tænkte jeg på at sende lokale guider og mig bare ind i naturen eller i et lukket
bygd langt fra byen for at lave en udstilling af varer, vandreture og fortællinger, men selvfølgelig
holde reglen med at holde afstand fra hinanden og have masker på.
Angående betalinger skulle der skrives ned hvem der købte hvad og sende fakturaen til skibet
senere, dette er for at undgå tæt fysisk kontakt.

