SKARABORGSVISIONEN
Visionsutveckling, destinationsmanifest och kommunikationsplattform

Besökarperspektiv
Detta arbete har inventerat och bedömt Skaraborg ur ett besökarperspektiv, samt därefter tagit
fram en visionsbild för vad berörda femton kommuner gemensamt ska uppfattas som på
turistmarknaden om fem, tio och femtio år.

Kommunikationsperspektiv
Det beskriver också hur man bör påbörja denna resa ur ett kommunikativt perspektiv – sprunget
ur ett Skaraborgsmanifest, som även kan appliceras på andra frågor än de rent turistiska.

Samhällsperspektiv
Den turistiska visionsbilden är inte nödvändigtvis överensstämmande med den som ”bygger
samhället” i övrigt. Avgörande för framgång är emellertid att bestämma sig för att vara
någonting och börja berätta om detta. Helt enkelt att börja kommunicera den särart man
bestämt sig för att man står för.

Information, inspiration, delaktighet
För att skapa en tydlig, intressant och attraktiv destination för besökaren måste den turistiska
strategin, vägen fram mot visionsbilden och de ekonomiska målen accepteras och
kommuniceras av hela samhället och nå hela vägen ut. Först när alla dessa faktorer samverkar
bygger man på allvar bilden av en destination.

Hur når vi fram till visionsbilden?
Visionsbilden är tänkt att representera den typ av bilder man i framtiden kommer att
associera Skaraborg med. Det är alltså inte EN absolut bild, snarare en bildtyp.
Märk väl att visionsbilden inte kan bli verklighet eller ”sann” i marknadens
medvetande utan att hela destinationen enas och börjar agera i denna riktning.

VÄRDEORD
Småskaligt | Naturnära | Engagerat | Okonstlat | Ursprungligt

FIVE WORD PITCH

Jordnära upplevelser i det ursprungliga Sverige

2. Skaraborg

1. Toscana
X. Körsbärsdalen
2. Skaraborg

Hur många fantastiska fågelsjöar, medeltidskyrkor, slott, fiskevatten och aktivitetsparker
vi än har i området så handlar det bestående intrycket ändå om vägen emellan och den
känsla som snart fyller en. Nämligen känslan av äkthet, ursprung och en tillvaro som är
en bjärt och välgörande kontrast till vardagen.

www.destinationskaraborg.se

Manifestet

Kommunikation

Vision

Vi har sammanfattat roadmappen - alltså vägen fram mot
visionsbilden - i dess tydligaste, enklaste form och kallat det
för ett destinationsmanifest.
I manifestet kan man också tydligt utläsa att Skaraborg till
stor del handlar om kulturupplevleser, matupplevelser och
naturupplevelser. Det är därför en stor del av besökarna
kommer redan idag och det är därför man bör satsa mer på
dessa områden.
För vem? Politiker, tjänstemän, entreprenörer
och invånare i övrigt
Till vad? Till att användas som rättesnöre och vägledning
inför beslut.
Vad är vi och vad är vi inte? - Ska vi satsa på snabbare
vägar eller vackrare rastplatser…
Varför? - För att samlas kring och förena de turistiska
insatserna i en gemensam riktning, så att helheten på så sätt
blir mycket större än delarna..

Detta manifest är skrivet för att skapa en
gemensam plattform för all turistverksamhet
i området.

politik

Se det som en kom-ihåg-lista över vad som
utgör våra gemensamma styrkor och vad
som därför bör förstärkas, förtydligas och
kommuniceras!

besöksnäring
boende

näring

Manifestet riktar sig i första hand till dig
som på olika sätt bedriver verksamhet inom
besöksnäringen, men också till dig som är
verksam som politiker, näringsidkare eller
boende i Skaraborg.

