1. kvartals rapport 2018 – Servicekontrakt mellem Destination East
Greenland og Kommuneqarfik Sermersooq
Der er afviklet følgende aktiviteter i 1. kvartal af 2017:




Åbent i turistinformationen i vinter sæsonen, samt information via mails mm.
Udarbejdelse af turistinformations materiale
Repræsentation af Østgrønland på internettet via hjemmesider & Facebook

Åbent i turistinformationen & generel turistinformation
Vinteråbent alle søndage i marts.
Turistinformationen holdt åbent fra kl. 9-16 på alle ovenstående dage.
Der blev gennemført alm. turistinformation en time dagligt hele 1. kvartal, hvor DEG informerede via
mail og ved at servicere fremmødte turister, og andre der søger informationer om Østgrønland,
både som turistmål og i andre sammenhæng.
1. kvartal 2018:

Timer: 309

Udarbejdelse af turistinformations materiale
Udarbejdes og opdatering af informations materiale, folder, kort mm. Der har primært været brugt
ressourcer på brand udviklingen i samarbejde med Visit Greenland.
1. kvartal 2018:

Timer: 10

Repræsentation på internettet via hjemmesider og Facebook
Opdatering af www.eastgreenland.com, www.arctic-art.gl samt Facebook siderne: Destination East
Greenland og Arctic-art – East Greenland, samt udgifter til drift af hjemmeside, FB mm.
1. kvartal 2018:

Timer: 100

Messer, seminar eller andet projekter







1

DEG var med til Mid Atlantic Trade Show i Island Ultimo Januar 2018
o I den forbindelse blev der stiftet et samarbejde med Inga Trail Run. Som er DEG’s et
af projekter til August og næste år.1
DEG blev inviteret til Vest Nordisk Råds seminar om bæredygtig turisme i Ilulissat, og
Iddimanngiiu var med til seminaret. Ultimo Januar 2018
o I den forbindelse er der stiftet en samarbejdsgruppe mellem destinationer rund
omkring Grønland. Som hedder Destination Management Organizations in
Greenland
Bestyrelsesmøde blev holdt i 23. februar 2018
DEG var med til en lavine kursus som er holdt til en snescooterforening. Da DEG var med til
at sponsorer kurset.

Som er bevilliget fra Erhvervspulje til Østgrønland fra Kommuneqarfik Sermersooq

