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Reiser
& Opplevelser
as herunder
nevnt
R & O har driftet
Kongsvinger
Turistinformasjon
Stasjonssiden
siden
oppstart
2009.
Driftingen
har bestått
av
ivaretakelse
av turistmarkedets
behov
med grønn
autorisasjon
i kl. 1 frem
til 2013
sentrum.
Etter
omlegging
av turistkontorene
i Kongsvinger
by i regi av Kongsvinger
kommune
fra 2014
har R & O driftet
turistinformasjonen
med rød autorisasjon
etter
avtale
med krav om sommeråpent
turistkontor.
Reiselivstjenester
som foredling
pakking
og booking
av reiser,
opplevelser
og
arrangement
i markedet
ivaretas
med lokale
leverandører.
Det betjenes
bl.a.
regionale,
nasjonale
og internasjonale
leverandører
for salg.

Vi ønsker å
stasjonssiden
utsendelser
Det handler
opparbeidet

rette vår søknad om tilskudd til Kongsvinger
Turistinformasjon
for sesongen
2019. På høstparten
forberedes
aktiviteter
og
for samarbeidspartnere
til turistkontorene
i Norge.
om å ivareta markedet i forhold til de avtaler og investeringer
'ennom
mange år siden oppstarten
i 2009.

som er

Turistkontorets
lokaliteter
er moderniserte
med funksjonsvennlig
inngang,
store
utstillings
vinduer mot trafikken med eget brosjyrelager
for leverandører.
Nærhet
innfartsåren
for regionalt trafikk knutepunktet
og hoved rundkjøringen
i
Kongsvinger

ved

Sundehjørnet

og lokalt

Vi har gjennom
sentrum

mange

og kontakt

som handelsstanden
er naturlige

bedre

års

mot

for å etterkomme

ivaretakelse

de andre

deres

opplevelsesbehov

av vertskapsfunksjonen

turistinformasjonene.

i Kongsvinger

Våre

og reiselivsnæringen

for

i Norge.

for turistkontoret
øvrige

i

leverandører

med destinasjonsselskapet

samarbeidspartnere.

Vi har investert

netthandel

marked

til

ivaretas.

Søknaden
er basert på rød autorisasjon
sommeråpent
turistkontor
som innehas
2019. Vi vil være arbeidsverktøyet
for aktiv salgspåvirkning
mot internasjonalt
tilreisende

i

i ny nettside

for å ivareta

i tillegg til turistkontoret.

synliggjøring

for turistene

Dette

turistene

bedre

for å forsterke

på en salgsfremmende

målgrupper
i markedet på en inkluderende
måte
øvrig ferie og fritidsmarked
og lokalt marked.

på en digital

måte

opplevelsespakkingen
måte.

Vi ivaretar

fra turvandrere,

syklister,

med

og

alle

bobiler,

'

har

Turistinformasjonen
etterspør

nærhet

som

de tjenester

til og tilfredsstiller

de ofte

som;

vei forklaringer,
praktiske
og opplevelser,
av ulike aktiviteter
Hjelp til bestilling
i de ulike bydeler.
og severdigheter
om byens attraksjoner
informasjon
og Norge
forhold om Kongsvinger
og kulturelle
om samfunnsmessige
Informasjon
for
på
tenke
å
fordelaktig
være
kan
som
hva
tips
og
råd
Praktiske
generelt.
turistene.

bank

Henvisning

/forsikring,

om byens

og informasjon

kafe / restaurant,

buss

hotell,

vinmonopol,
håndverk,
og sykkeltraseer.

byen, souvenirer,
turvandringsområdet

jakt
m.m.

bensinstasjoner,

og regionens

/taxi,

/tog transport
— og fritid,

parkeringi

toaletter,

i vår rolle som driftsansvarli
med bak runn
om midler
å rette vår søknad
Vi ønsker
i 9 år for Kon svin er kommune.
ående
'ennom
e
en 0 tatt de nødvendi
erfarin
en
har vi tile net oss kunnska
arbeidet
G'ennom
i Kon svin er.
er som skal til for å drifte turistinforma'onen
investerin
o søker om
Kon svin er b
som ankommer
behov
turistenes
å ivareta
Vi ønsker
for 2019.
fra Kon svin er kommune
mva i tilskudd
ekskl.
kr. 99.000

i
turistkontoret
å beholde
viser at det vil være fordelaktig
Våre erfaringer
knutepunktet.
kollektive
det
til
samme bydel med nærhet
innenfor
Kongsvinger
med de høyeste
byen mot Sundehjørnet
ankommer
for 4—felts motorvei
Innfartsåren
for regionsbyen
trafikktall
og ivaretatt
man får henvist

Det er fra dette trafikk
Kongsvinger.
for de reisende
behovene
optimalt

at
knutepunktet
på vegne av hele

trafikken
får vi henvist
måte. Fra dette knutepunktet
byen på en inkluderende
og den gamle bydelen med festningsleiret.
videre til midtbyen
inn og ut av Norge via Solør
reisetrafikken
den regionale
I tillegg ankommer
og
mot Akershus/Oslo
kommunene
Odals
via
og
nordover
kommunene
Gardermoen.
Åpningstider
reisebyrådriften

vil følge oppsatt
av kontoret

for autorisasj
reglement
i tillegg til øvrige tjenester.

onen

samordnet

med

i Galleri Mallings Plass med utstillinger
har vi investert
med turistkontoret
Sammen
verk. På denne måten får
som kan få stille ut egenproduserte
for lokale kunstnere
for å utvikle seg videre.
større motivasjon
og oppnår
de bekreftelser
med eget utsalg for lokale produsenter
butikken
i souvenir
I tillegg har vi investert
og
Det dreier seg også her om lokalproduksjon
og øvrige samarbeidspartnere.
leverandører.
eksiterende
og salg av varer for våre
promotering
Vi ser frem til en tilbakemelding
vårt

forarbeide

for

Kongsvinger

og ivaretaking
Turistinformasjon

Vi ser også frem til en bedre ivaretakelse
i byen
og næringslivet
vegne av turistene

/

Stasjonssiden

av Turist— i skiltingen
besøk.
for fremtidige

Mvh

as
&. Opplevelser
Reiser
ger Turistinformasjon
Kongsv'-

av vår søknad

Stasjonssiden

for videre
2019

av

utvikling
og fremover.

i Glommengaten

på

