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BRA FÖR ALLA 
Indirekt skapar den lokala besöksnäringen också stora affärs- 
möjligheter för företag inom till exempel byggbranschen (åkerier,  
arkitekter, rörmokare, elektriker, snickare, med flera) då fler 
boenden och fritidshus byggs. Den skapar också ett större kund- 
underlag till mataffärer, bensinmackar, restauranger och butiker  
– många som vi inte hade haft utan våra besökare. 

En väl utvecklad besöksnäring höjer attraktionskraften till området 
genom att vi har fritidsaktiviteter så som cykling, skidåkning och 
ett rikt kulturliv. Det lockar folk att flytta hit och gör det enklare 
för företag att få kvalificerad arbetskraft.

TILLSAMMANS 
SKAPAR VI 
HELHETEN

Destination Järvsö AB grundades 2008 och är ett privatägt 
aktiebolag. Vi har cirka 70 aktieägare och 200 medlemsföretag 
som gemensamt omsätter ungefär 500 miljoner kronor. Vi drivs 
av att skapa affärsmöjligheter för våra medlemmar, aktieägare 
såväl som för bolaget självt. 

Vårt uppdrag är att utveckla, marknadsföra och sälja Järvsö som 
besöksmål. Det sker ingen utdelning till våra aktieägare och ingen 
kan ha rösträtt på mer än 10%. Vinsten i vår verksamhet 
återinvesteras i marknadsföring eller växlas upp i olika 
utvecklings projekt.

Företagen som verkar i besöksnäringen här är lokalt ägda,  
där entreprenörerna både bor och verkar i bygden. Det är ingen 
som äger allt, utan tillsammans skapar vi helheten – det är  
partnerskap på riktigt!



DESTINATIONSUTVECKLING

MEDLEMSSERVICETURISTBYRÅ

VÅRA 
VERKSAMHETSOMRÅDEN

BOKNINGSFÖRMEDLING



TURISTBYRÅ & 
INFORMATION
Denna del av vår verksamhet har upphandlats av Ljusdals kommun där 
vi ansvarar för att informera om vad som finns att göra i vår kommun. 
Turistbyrån i Stationshuset i Järvsö är öppen året om. Vi är spindeln i 
nätet för besökarna både innan, under och efter deras besök. Vi erbjuder 
ett personligt värdskap och har lokal kunskap om och för näringen. 
I Stationshuset finns även en butik med lokala produkter som våra 
besökare köper med sig hem, vilket påminner dem om oss länge efter 
att de lämnat oss.

BOKNINGS- 
FÖRMEDLING 
Varför ska du välja oss för att förmedla din upplevelse eller ditt 
boende istället för en annan förmedlare? Det som skiljer oss allra 
mest från andra förmedlare är att vinsten av våra provisionsintäkter 
återinvesteras i att utveckla destinationen – vilket gynnar er direkt. 
Vi skapar merförsäljning genom att skicka mail till ankommande 
gäster två veckor innan ankomst, och igen tre dagar innan de  
kommer, där vi berättar om våra erbjudanden. Vi hjälper våra gäster 
att boka och ger dem en trygghet genom en personlig kontakt.  
Vi följer också upp alla bokningar med en gästundersökning där  
vi får feedback som vi analyserar och delar med våra samarbets- 
partners. Vid extraordinära händelser, som en brand eller en 
pandemi, kommunicerar vi direkt med gästerna om vad som gäller 
lokalt. Vi som arbetar på Destination Järvsö AB kan vår destination 
på ett personligt plan och känner ett genuint ansvar för våra gäster 
och Järvsö.



DESTINATIONSUTVECKLING DEL 1
Målet för oss är att hålla bygden levande genom att 
fortsätta utvecklas, där medlet är besöksnäringen.  
Vi bjuder in våra medlemmar till tankesmedjor där vi 
presenterar omvärldsanalyser och tillsammans ser över 
vår vision och våra strategier.  
 Vi samarbetar med lokala företag, Ljusdals kom-
mun, markägare, föreningar och andra intressenter 
för att identifiera och genomföra de satsningar som 
har störst utvecklingspotential.  
 Vi ordnar även studieresor där vi får ny kunskap 
och inspiration. Ibland leder den kunskapen till 
mindre, direkta initiativ och ibland behöver vi extern 
finansiering och söker då projektmedel från till 
exempel Region Gävleborg, Tillväxtverket eller Jord-
bruksverket. Vår strategi är att satsa på projekt som 
är för stora för en enskild aktör att hantera och där 
många vinner på att det kommer till stånd.

Exempel på projekt:
Skidbussen – Efter två säsonger av skidbuss i pro-
jektform via Ljusdals kommun och Energimyndig-
heten var det upp till aktörerna själva att råda över 
skidbussens vara eller icke vara. Att det var en bra 
sak och viktigt för våra gäster som skulle resa med 
tåg till vår destination var en självklarhet. 
 Destinationsbolaget är koordinator, vi har möten 
med aktörer inför säsongen, samlar in finansiering, 
skapar tidtabeller och skyltar, marknadsför och bistår 
med en bokningskanal.

Cykelprojekten – Det fanns ett behov att utveckla 
barmarkssäsongen. Vi hade infrastrukturen för 
många fler gäster och ett hållbart alternativ var 
att utveckla cyklingen, där vår målbild var ”Järvsö 
– en cykeldestination värd att besöka”. Två olika 
projekt avslutades under 2021 och vi har nått vårt 
mål. Arbetet har bidragit till att Järvsö Skills Park 
byggts, Järvsö har fått investeringsbidrag för att 
bygga hållbara XC-leder, ett skyltprogram för Cykla 
Hälsingland är framtaget, en guideutbildning för 
14 personer har genomförts, vi har utvecklat ett 
koncept för cykelvänliga boenden, vi har genomfört 
marknadsundersökningar samt fått kunskap om den-
na målgrupp och flera företag har expanderat, startat 
eller valt att etablera sig här. Vi har även sjösatt en 
arbetsgrupp för att se över cykelvägarna inom Järvsö 
och till våra grannar.



JÄRVSÖ HÅLLBAR  
DESTINATION I, II OCH III.
Under flera år har destinationsbolaget agerat projektägare till 
flera större och mindre utvecklingsprojekt inom hållbarhet 
med extern finansiering. Under åren har det arbetats med allt 
från varumärkesplattform i och med Järvsöboken och Järvsö- 
boken 2.0 till det som landade i ansatsen till GSTC- 
certifiering. 
 I november 2021 blev Järvsö den första destinationen i 
Norden att genom Earthcheck bli certifierade på GSTC- 
kriterier. Det innebär att vi på ett strategiskt och systematiskt 
sätt kan arbeta med vår gemensamma hållbara utveckling. 
Certifieringen betyder inte att vi är färdiga på något vis, 
tvärt om så är det genom den som vår framtida utveckling 

tar avstamp. Vi kommer årligen att revideras för att vi ska 
utvecklas och säkerställa att vi flyttar fram vår position i 
hållbarhetsarbetet. Genom det här arbetet kan vi på ett mer 
kontrollerat sätt säkerställa att vi gör allt vad vi kan för att 
bidra till att nå målen i Agenda 2030.
  Projekten har bidragit till att Järvsö i dag pekas ut som en 
viktig och välkänd aktör inom hållbarhet i besöksnäringen 
i Sverige. Projektens aktiviteter har 
bidragit till att fler hållbara produkter 
har utvecklats, att fler befintliga 
företag vuxit sig starkare samt att 
Järvsö fått fler besökare. Läs gärna 
mer om vårt hållbarhetsarbete på 
vår hemsida eller använd QR-koden 
här bredvid.

DESTINATIONSUTVECKLING DEL 2



MEDLEMSSERVICE
Destination Järvsö har uppdraget att leda 
arbetet med det officiella varumärket 
Järvsö. Tillsammans med aktörer från det 
offentliga, det civila och näringen har vi 
tagit fram Järvsöboken 2.0, vår omfattande 
varumärkeshandbok som våra medlemmar 
har tillgång till och uppmanas aktivt basera 
sitt varumärkesarbete på. Våra medlems-
intäkter omvandlas direkt till vår marknads-
föringsbudget och vårt fokus är att inspirera 
våra målgrupper till att boka, besöka och 
upptäcka Järvsö året runt.
 Vårt viktigaste verktyg inom marknads-
föring är våra nöjda gäster. Vi genomför 
gästundersökningar till alla avresande gäster 
där vi bland annat genomför en så kallad 
*NPS-undersökning. Vi har både historiskt 
och i nutid, en väldigt hög kundnöjdhet. 
Den ligger långt över branschstandard, 

vilket betyder att våra gäster är starka 
ambassadörer. 
*Net Promoter Score anses vara den mest optimala 
metoden för att mäta kundnöjdhet.

ANVÄNDARGENERERAT  
INNEHÅLL
För att ytterligare förstärka det positiva 
budskapet från våra gäster arbetar vi även 
på sociala medier, i nyhetsbrev och på vår 
hemsida aktivt med att lyfta besökarens egna 
historier och upplevelser från Järvsö. Besöka-
rens egna filmer, bilder och berättelser får ta 
plats. På så vis förmedlar vi äkta, trovärdigt 
och engagerande innehåll till våra mottagare. 

PR OCH SAMARBETEN
I vårt arbete med press och samarbets-
partners arbetar vi alltid personligt och 

engagerat med journalister, skribenter och 
övriga intressenter. Vi skräddarsyr och ser till 
att maximera nyttan för våra medlemmar. 
Det starkaste exemplet inom detta är vårt 
mångåriga samarbete med produktions-
bolaget Jarowskij som 6 år i rad har spelat in 
storproduktionen Wild Kids i Järvsö med ett 
50-tal medarbetare på plats och sändning/
stream till miljontals människor via C More 
och TV4.

VARUMÄRKET LOA
Destination Järvsö äger varumärket till allas 
vår maskot LOA. Vi har genomfört ett om-
fattande varumärkesarbete som har resulterat 
i att LOA har en egen profil och policy.  
Vill du som medlem använda och ta del av 
Loapolicyn så kontakta marknad@jarvso.se.

DEL 1: MARKNADSFÖRING & KOMMUNIKATION



TIDSLINJE
I TIDSLINJEN SOM FÖLJER LYFTER VI 
EXEMPEL PÅ INSATSER, STORA SOM 

SMÅ FRÅN OSS PÅ DESTINATION 
JÄRVSÖ DET SENASTE ÅRET.

NOV

Vi blev GSTC certifierade!
Världens första LOA-GALA

Turistbyrån deltog i julskyltningen
Pressmeddelande utskick: Järvsö först i Sverige!

Turistbyrå extraöppet under julskyltning 
Öppet i turistbyrån och gästservice dagligen

Destinationsdagen 2021 på Järvsöbaden
Destination Järvsö deltog i styrelseträff för Naturturismföretagen

Möte med utvecklingsnätverket Blomstergruppen 

DEC

Nyutvecklad onlinebokning på jarvso.se lanseras
Öppet i turistbyrån och gästservice dagligen

Skidbussen samordnas av Destinationen

JAN

Personlig gästundersökning i Järvsöbacken 
Loas Ordjakt i Järvsöbacken

Öppet i turistbyrån och gästservice dagligen
Skidbussen samordnas av Destinationen

FEB

Wild Kids premiärvisning på snöskärm i Järvsöbacken
Pressmeddelande utskick: Premiär av Wild Kids!

Tävling i sociala medier – vinn upplevelsen Expedition Vargnatt
Destination Järvsö värd för pressbesök

Destination Järvsö föreläsning för Yrkesakademin
Representation i Green Team möte

Loas Ordjakt i Järvsöbacken
Möte med utvecklingsnätverket Blomstergruppen 

Skidbussen samordnas av Destinationen

Mailutskick av Järvsöbrevet
Medlemsträff hos medlem i Destination Järvsö
Annonser Google
Annonser Facebook
Annonser Instagram
Cirka 12 inlägg Facebook
Cirka 12 inlägg instagram 
Personliga svar på frågor från gäster
Chattar med frågande gäster
Maildialog med frågande gäster
Välkomstmail till ankommande gäster
Personligt välkomnande till ankommande gäster 
Personligt tack till avresande gäster
Gästundersökningar till avresande gäster
Bokat resor till förväntansfulla gäster
Marknadsmöten med medlemmar
Uppdateringar på jarvso.se
Paketering av säsongsbetonade reseanledningar
Nya boenden upplagda för bokning löpande
Uppdaterar boendebilder löpande
Telefonsamtal frågande gäster dagligen
Underhåll och utveckling av jarvso.se
Underhåll och utveckling bokningssystem

VARJE MÅNAD

LOAS  

ORDJAKT

Alla barn 

får nåt gottMer information finns på Skidcenter Norr 

och i källarvåningen på Bergshotellet.
Hitta LOAs hemliga  

mening i Järvsöbacken.

 Vinn en sommar weekend  

med boende i Järvsö!



MARS

Fjällcupen – sportlovsresenärer påväg till fjällen bjöds på fika och en Järvsöupplevelse.
Destination Järvsö värd för pressbesök

Destination Järvsö föreläsning för Visit Sweden och Tillväxtverket
Loas Ordjakt i Järvsöbacken

Skidbussen samordnas av Destinationen

APRIL

Guldägget – tävling i hela Järvsö för hitresta gäster med fina priser
Säsongskifte i kommunikation på hemsida, skyltar, kartor mm.

Utbildning av personal - butiksutveckling 
Öppet i turistbyrån och gästservice dagligen 

Deltagande i Medborgardialog Turistbyrå 
Utbildning av personal - Den digitala närvaron

Loas Ordjakt i Järvsöbacken
Skidbussen samordnas av Destinationen

MAJ

Destination Järvsö deltagit på Visitadagen 
Presentation av Järvsö för Visit Sweden

Implementering nytt PR vertkyg – My NewsDesk  
Destination Järvsö stod värd för bokningssystemet R360s nordiska kundträff 

Destination Järvsö deltog på internationell hållbarhetskonferens i Portugal  
Öppet i turistbyrån och gästservice dagligen 

Utveckling och lansering MTB Kids Camp 
Pressmeddelande utskick: FarmUp

Pressmeddelande utskick: Into The Wild Camp Järvsö
Pressmeddelande utskick: Cykelsommar för alla i Järvsö

Pressmeddelande utskick: Expedition Vargnatt – succén fortsätter
Besiktningar av uthyrningsboenden



JUNI
Utbildning inom GSTC till medlemmar

Arrangerade Turistbyrådagen på Rovdjurscenter 
Arrangerade workshop för aktieägare i Destination Järvsö AB 

Studiebesök av Destination Östersund 
Studiebesök av Destination Vemdalen 

Utveckling av ny boendekarta 
Öppet i turistbyrån och gästservice dagligen 

Pressmeddelande utskick: Nyöppning av XC-leder
Pressmeddelande utskick: Bike Camp startar i Järvsö

Pressmeddelande utskick: Trailfesten Järvloppet är tillbaka
Möte med utvecklingsnätverket Blomstergruppen 

Samordning av InfoPoints i kommunen
Stationsbutiken finns på nu på Facebook

Etablering av ny turistbyråhemsida för hela kommunen – Upplev Ljusdal.

AUG
Framtagning/fotografering nya pressbilder

Deltog på inredningsmässan Formex
Öppet i turistbyrån och gästservice dagligen 

Samordning/inspelning av tv-programmet Wild Kids
Pressmeddelande utskick: Inspelning av Wild Kids är igång

Representation i Green Team möte
Utbildning av personal – Google My business och Trip Advisor

Praktikant från Järvsö Gymnasium på Destination Järvsö
Framtagning ny content – pressfoto sommar, bad och Järvzoo.

Samordning av InfoPoints i kommunen
Uppstart ny plattform för e-mail marknadsföring – Apsis.

JULI
Pressmeddelande utskick: Järvsö Gårdstramp är tillbaka 

Framtagning ny content – pressfoto matupplevelser
Samordning av InfoPoints i kommunen

Fullt fokus på välkomnande av ankommande gäster i Turistbyrån
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SE
P

Nominerade Stora Turismpriset 2022
Vann upphandlingen av nytt turistbyråavtal för Ljusdals kommun 

Remissvar för den Regionala Strategin för Besöksnäringen 
Utbildning i Agenda 2030 till medlemmar 

Deltog på Elmia Husvagn & Husbilsmässa 
Deltog på Lilla-OS 

Besiktning av uthyrningsboenden 
Föreläsning av Destination Järvsö till företagsgrupp 

Öppet i turistbyrån och gästservice dagligen 
Medlemsmöte - utfrågning inför valet med kommun- och regionpolitiker

Pressmeddelande utskick: Vinternyheter i Järvsö
Pressmeddelande utskick: Transition Bikes event i JBP

Pressmeddelande utskick: Järvzoo firar 30 år
Pressmeddelande utskick: Destination Järvsö nominerad till Stora Turismpriset

Destination Järvsö deltog i styrelseträff för Naturturismföretagen
Praktikant från Järvsö Gymnasium på Destination Järvsö

OKT

GSTC- revidering med besök av granskningsorganet EarthCheck. 
Destination Järvsö i expertpanel på Cykelturismdagarna i Sthlm 

Implementering av ny evenemangskalender 
Uppdatering av digital boendekarta  

Personalkonferens på Camp Järvsö 
Öppet i turistbyrån och gästservice dagligen 

Lunchklubben 3 gånger
Pressmeddelande utskick: Loos Koboltgruva årets Arbetslivsmuseum 

Destination Järvsö kontakt pressbesök
Möte med utvecklingsnätverket Blomstergruppen 

Praktikanter från Järvsö Gymnasium och Järvsö Skola på Destination Järvsö
Renovering av Stationsbutiken/Turistbyrån

Besiktningar av uthyrningsboenden
Konkurrensanalys på omvärld - priser, bokningsvillkor, boenden

Pressmeddelande utskick: Nytt Ski in-ski out boende i Järvsöbacken
Pressmeddelande utskick: Järvzoo i unikt och framgångsrikt projekt

Pressmeddelande utskick: Aktivitetsfyllt höstlov väntar i Järvsö
Pressmeddelande utskick: Infraröd bastu – ny hälsofrämjande behandling på Må Bra butiken i Järvsö

NOV

Destinationsdagen 2022 på Camp Järvsö
Implementering DAM-system. Bild/Contenbank för medlemmar.

Säsongskifte i kommunikation på hemsida, skyltar, kartor mm.
Besiktningar av uthyrningsboenden

Praktikant från Järvsö Gymnasium på Destination Järvsö
Lunchklubben 4 gånger

Pressmeddelande utskick: Destination Järvsö föreläser när Sveriges naturturism möts



DIGITAL 
KOMMUNIKATION
Via mail och framför allt vår 
interna facebookgrupp  
”Medlemmar Destination  
Järvsö” håller vi dig som 
medlem uppdaterad med infor-
mation om högt och lågt. Allt 
ifrån hur vårt certifieringsarbete 
inom hållbarhet fortgår till ett 
roligt omnämnande i media, ett 
nytt pressmeddelande vi släppt 
eller när nästa Lunchklubb äger 
rum. 

LUNCHKLUBBEN  
En enkel men viktig insats för 
gemenskap där de medlemmar 
som vill träffas och äter lunch 
tillsammans en gång i veckan. 
Vi varierar och äter hos olika 
medlemsföretag inom restau-
rang. Någon från Destination 
Järvsö är alltid på plats som 
sällskap men vi har ingen 
uttalad agenda. Det är heller 
inget man anmäler sig till utan 
de som vill kommer och alla 
betalar för sig.

MEDLEMSTRÄFFAR  
Organiserade träffar en gång i 
månaden där vi delar med oss 
av den senaste informationen 
och nyheterna från oss, våra 
medlemmar och branschen i 
Sverige. Vi varierar och träffas 
hos olika medlemsföretag. 
Här har du som medlem ett 
utmärkt tillfälle att lyfta din 
verksamhet. 

DESTINATIONSDAGEN 
Är kronjuvelen på året. 
Destinationsdagen är alltid 
sista helgen innan löning i 
november. Den mörkaste och 
fattigaste perioden på året, då 
bjuder vi in till fest. Destina-
tionsdagen är alltid indelad i tre 
delar; Information om året som 
gått från oss på Destination 
Järvsö, inspiration med en in-
tressant föreläsare eller gäst och 
slutligen middag och härliga 
festligheter.

MEDLEMSSERVICE
DEL 2: MEDLEMSNÄTVERKET



MEDLEMSSERVICE
En viktig funktion där Destination Järvsö AB bevakar våra  
medlemmars intressen och driver frågor som är viktiga för oss.  
Vi är den samlande kraften för den lokala besöksnäringen. Vi 
representerar näringen i olika nätverk – både lokalt, regionalt 
och nationellt. Vi skapar samverkan i strategiska frågor med 
både Ljusdals kommun och Region Gävleborg som till exempel 

frågor gällande infrastruktur och transporter. Vi arbetar aktivt 
med hållbarhetsfrågor för besöksnäringen för att vårda vårt 
EarthCheck-certifikat. Det gör vi med Ljusdals kommun och 
JärvsöRådet där vi gemensamt har en styrgrupp – Green Team. Vi 
tar också emot studiebesök – det stärker vårt varumärke, bygger 
viktiga relationer och ger oss starka nätverk.

DEL 3: REPRESENTATION I BRANSCHEN



RÖSTER FRÅN VÅRA MEDLEMMAR 
VARFÖR ÄR DESTINATION JÄRVSÖ VIKTIGT FÖR DIN VERKSAMHET?

”Vi vågade satsa på att bygga inte bara en 
exklusiv och hållbar aktivitetshall med padel 

i fokus, utan ett helt community för både 
lokalbor och gäster. Hållbarhet har varit en 

viktig byggsten för oss från start och vi ser att 
destinationens hållbarhetsarbete inte bara 

stärker hela bygden utan också både pushar 
och möjliggör för oss företagare att driva håll-

barhetsfrågorna till en nivå till!”

Anna Styf, Järvsö Padel

”Vi har mer än 600 medlemmar och med 
rötter i Järvsös historia är vi med och bidrar 
till en hållbar utveckling av bygden. Årligen 
arrangerar vi många evenemang och kurser 
med bland annat Järvsö julmarknad och det 
populära midsommarfirandet. Destination 

Järvsö är en viktig kanal för att nå ut till be-
sökarna och vi glädjs åt alla de hitresta gäster 
och lokalbor som besöker våra verksamheter 

och evenemang!”

Ninni Bagge, Järvsö Hembygdsförening

”Upplev Järvsö har funnits sedan 2012 och 
har mellan 10-15 guider anställda varje 

säsong. Utan en stark och enad besöksnäring 
vore det helt enkelt inte möjligt för oss att 

fortsätta utvecklas på det sätt vi gör. Destina-
tionens medlemsnätverk är ett viktigt boll-

plank och stöd när man annars är rätt ensam 
som liten företagare. Vårt nära samarbete med 
Destination Järvsö möjliggör att vi vågar tro 

på, och investera för framtiden.”
Pelle Nyberg, ägare Upplev Järvsö

”För oss är det väldigt värdefullt att samarbeta 
med destinationsbolaget som är själva motorn 
för den lokala besöksnäringen. Som investera-
re och fastighetsutvecklare är den stabila och 
trygga tillväxten av största vikt och vi använ-
der oss alltid av lokala byggbolag och entre-

prenörer i våra projekt vilket i sin tur gynnar 
hela bygden.”

Anders Bucht, VD Storsveden Invest

”Kyrkan och kyrkön har länge varit en plats 
som samlat människor. Dess historia och tradi-
tioner går tillbaka långt i tiden men kyrkan är 
också något mer än bara historia, den är också 
något som vill vara med i det som händer idag 
i Järvsö - att finnas till för både lokalbor och 
tillfälliga besökare. Vi är medlem i Destina-

tionen för att det ger oss ett bra nätverk för att 
nå ut till Järvsöborna, näringslivet och de som 

besöker vår bygd.”
Tommy Persson, Komminister Järvsö Församling 



 

 

272 000 
skiddagar i Järvsöbacken under  

säsongen 2021-2022

80 000
besökare på Järvzoo under 2021

80 000
skiddagar säsongen 2021-2022  
i längdåkningsområdet Harsa

139 000 
gästnätter i Järvsö 2021

175 000
besökare på Stenegård under 2021

38 000 
cykeldagar i Järvsö 2021  

(på JBP och Cykla Järvsös leder)

JÄRVSÖ I SIFFROR



BLI MEDLEM
Vi drivs av att maximera affärsmöjligheterna på ett hållbart sätt för våra medlemmar  

och för besöksdestinationen Järvsö. Av dig som medlem önskar vi ett genuint engagemang  
och en öppen dialog. Här kommer en sammanfattning av vad vårt partnerskap möjliggör.

REPRESENTATION AV PLATSEN
Transportfrågor.

Infrastruktur.
Samarbete Ljusdals kommun, 

Region Gävleborg, JärvsöRådet med flera.
Presentationer.
Studiebesök.

MARKNAD & KOMMUNIKATION
Varumärket Järvsö.

Tillgång till LOA policy och varumärkesplattform.
Webbplats och sociala medier.

Samarbeten med till exempel SJ,
Coop, Wild Kids, Sweden by Bike.

Pressbearbetning.

OMVÄRLDSBEVAKNING
Gästundersökningar.

Marknadsundersökningar.
Statistik.

Trendspaning.
Analys av information.

UTVECKLINGSGRUPPER
Green Team.

Framtidsforum. 
Ett blomstrande Järvsö.

Näringslivsforum.

DESTINATIONSUTVECKLING
Järvsö Hållbar Destination I, II, III.

Cykelprojekten.
Skidbussen.

DETTA VILL VI OCKSÅ ERBJUDA DIG
Frukostmöten 10 gånger/år. 
Lunchklubben varje vecka.
Nyhetsbrev 1 gång/månad.

Värdskapsutbildning 1 gång/säsong*.
Digital verktygslåda där medlemmar får tillgång till

gemensam bild, text och dokumentbank.
Destinationsdagen med fest.

*Under utveckling

Denna broschyr beskriver vad vårt partner-
skap möjliggör. Det är tillsammans som vi 
utvecklar Järvsö!

Kostnaden för ett medlemskap beror på 
faktorer som typ av företag, omsättning, 
antal anställda och geografisk placering. 
Kontakta oss för att prata om ditt medlem-
skap, du når oss på info@jarvso.se eller 
0651-403 06. Eller gå in och lämna din 
anmälan på jarvso.se/medlemskap

Vi hoppas att du känner att just din insats 
i Destination Järvsö AB är viktig och 
behövs.

Välkommen som medlem!

jarvso.se
0651 – 403 06
info@jarvso.se
Lill-Babs Torg 1, 827 50 Järvsö


