NYHET!

VILL DU MARKNADSFÖRA
DITT FISKEÄVENTYR PÅ
SVERIGES STÖRSTA FISKEVATTENSSAJT 2022?

intr e s se t för pa k e t er a de naturupplevelser har ökat dramatiskt och
besökarna efterfrågar fler fiskeupplevelser.  
Visit Halland tillsammans med destinationerna arbetar med att göra Halland
mer attraktivt för besökare vill testa möjligheten att samla fler fiskeupplevelser
under iFiskes Hallandssida. En insats vi tror kan höja besökarnas medvetenhet
om Hallands olika möjligheter inom fiskeupplevelser - i åar, sjöar och hav.

En del av projektet
Hållbar utveckling inom
naturturism

på ifiske planerar många svenska och internationella fiskeintresserade sina fiskeresor och
årligen säljer man ca 400 000 fiskekort i svenska
vatten.  De är en av Sveriges största webbsidor
för sportfiskare med runt 800 000 unika besökare
varje år.  
Besökarna är intresserade av fiske, jakt och
friluftsliv. 70% män, de flesta mellan 25-55 år
Årlig tillväxt på 30-40%
Appen har installerats minst 120 000 gånger
88% besökare och köpare från Sverige. Ca 12%
från utlandet

FÖR DIG SOM REDAN HAR EN UTVECKLAD FISKEUPPLEVELSE

Se det som en möjlighet att synas mer för nationella och internationella besökare/fiskare. Visit
Halland står för kostnaden för exponering under
2022 och erbjudandet vänder sig till företag (och
FVO) som erbjuder ett sammansatt fiskeäventyr
(å, sjö eller hav). Hör av dig senast 1 nov om du
vill delta. Vi ombesörjer fotograf som tar enhetliga bilder. Texten får du gärna skriva själv. Vill
du även synas på Destinationens/kommunens

En del av projektet
Hållbar utveckling inom
naturturism

besökssida samt i Visithallands app A-day-in-
Halland lägger vi upp samma material där.  
Bild och text läggs upp på ”Hallandssidan” och
ditt erbjudande länkas direkt till din hemsida för
bokning och mer information. Nuvarande sida
Fiske i Hallands län (ifiske.se) ändrar layout 2022.
iFiske sköter om att texten översätts till
engelska och tyska så därför är det viktigt att din
hemsida erbjuder fler språk än svenska (minst
engelska). Behöver du översätta din hemsida kan
du söka stöd för det.

FÖR DIG SOM VILL UTVECKLA EN FISKEPRODUKT
ELLER ETT ERBJUDANDE

Kanske har du bra förutsättningar men ännu
ingen färdig produkt? Kontakta din destination
eller undertecknas för mer kunskap och utbildning inom paketering och digitalisering av naturturism.
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