3. kvartals rapport 2018 – Servicekontrakt mellem Destination East
Greenland og Kommuneqarfik Sermersooq
Der er afviklet følgende aktiviteter i 3. kvartal af 2018:






Åbent i turistinformationen i vinter sæsonen, samt information via mails mm.
Udarbejdelse af turistinformations materiale
Repræsentation af Østgrønland på internettet via hjemmesider & Facebook
Åbent alle dage på museet i Tasiilaq i sommer perioden
Turistinformation på Kulusuk

Åbent i turistinformationen & generel turistinformation
Sommeråbent alle ugens dage starter fra den 1. juli 2018, og til og med den 15. september 2017. Der
holdes åbent 9-17 på alle dage.
Der blev gennemført alm. turistinformation en time dagligt hele 3. 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.
3. kvartal 2018:

Timer: 1334,5

Udarbejdelse af turistinformations materiale
Udarbejdning og opdatering af informations materiale, folder, kort mm., samt udvikling af nyt tema
til krydstogt anløb / det nye kunsthåndværksted.
3. kvartal 2018:
Timer: 351

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.
Det timer vi bruger er næsten kun facebook status opdateringer, billed delinger m.m.
3. kvartal 2018:
Timer: 298

Åbent alle dage på museet i Tasiilaq i sommer perioden
Der blev søgt midler til at Tasiilaq museum kunne holde åbent alle dage hele sommeren, således at
Tasiilaq stadig kan tilbyde den høje service som turisterne har oplevede i tidligere år. Denne del af
servicekontrakten er realiseret.
I løbet af sommeren overtog Tasiilaq Tours museet, hvor vi i samarbejde har museum åbent for
turister i løbet af sommeren.

Turistinformation på Kulusuk
Der var søgt midler til et samarbejde med Mittarfegarfiit – Kulusuk, om varetagelse af
turistinformationen på Kulusuk. Denne del af servicekontrakten er ikke blevet realiseret.
Grunden til det er at man ikke kunne finde en der kan arbejde i turistinformationeni Kulusuk.
Der er ellers godt samarbejde med Mittarfeqarfiit, god dialog.

Projekter som er realiseret som er støttet fra Sermersooq Østgrønland turisme pulje
Inga løbe arrangementet forberedes samarbejde med Inga fra Island.
Ulannaq
Tidvandstrapperne
Hundeslædebænke
Projekt rapporter sendes henadvejen.

