ANNONCERING
UDARBEJDELSE AF SKABELONER TIL RINGKØBING FJORD TURISME
Ringkøbing Fjord Turisme, Ringkøbing-Skjern Kommune og Region Midtjylland har i 2015/16
arbejdet på projektet Værtskab i Verdensklasse, hvor vi blandt andet har haft fokus på at
udarbejde nye oplevelsespakker og oplevelsesture i samarbejde med turistaktører i
Ringkøbing-Skjern Kommune.
I den forbindelse vil vi gerne hjælpe medlemmerne i Ringkøbing Fjord Turisme med at
promovere deres nye oplevelser via flyers/brochurer på en professionel og attraktiv måde. Vi
søger derfor konsulenter med specialviden inden for turisme- og erhvervsbranchen - gerne
med praktisk erfaring – der kan give tilbud på udarbejdelse af 3-5 skabeloner til
flyers/brochurer. Skabelonerne skal kunne anvendes af alle medlemmer i Ringkøbing Fjord
Turisme (den officielle turistforening i Ringkøbing-Skjern Kommune). Målet er at inspirere og
opfordre foreningens medlemmer til at udarbejde mere attraktive, letforståelige og
professionelle flyers/brochurer på en hurtig, effektiv og letforståelig måde.
Projektet forventes afviklet hurtigst muligt.
Krav til produkt og indhold:
Tilbuddet skal indeholde
-

Udarbejdelse af 3-5 skabeloner til flyers/brochurer, der inspirerer og kan hjælpe
Ringkøbing Fjord Turismes medlemmer med at udarbejde attraktive, letforståelige og
professionelle flyers/brochurer.
Skabelonerne bør tage udgangspunkt i foreningens visuelle udtryk (Se Brandbook:
http://www.hvidesande.dk/sites/default/files/asp/visitvest/0pdf/hvidesande_brandbook.p
df), men også tage hensyn til, at den enkelte virksomheds visuelle identitet synliggøres,
således at brochuren er i tråd med virksomhedens hjemmeside, facebookprofil m.m.
Skabelonerne skal kunne anvendes til markedsføring af alt lige fra events, som katalog
over turistvirksomhedens produkter, åbningstider, priser, m.m., og der skal tages
hensyn til, at indholdet eventuelt skal formidles både på dansk, tysk og evt. engelsk.
Det skal derfor også være let for den enkelte virksomhed at ændre faktuelle data så
som pris, tidspunkter m.m. fx i forbindelse med en ny sæson.

Tilbuddet kan derfor med fordel indeholde interviews af 5-10 repræsentative
medlemmer fra foreningen, for at få indblik i og forståelse for, hvilke overvejelser de gør
sig og hvad de bruger en flyer/brochure til.
-

Et tilbud på, hvad det vil koste for vores medlemmer at få udarbejdet en flyer/brochure
med udgangspunkt i en skabelon. Priserne skal både være ekskl. og inkl. tryk og
levering. Tilbuddet skal efter opgavens ophør være offentligt tilgængelig for vores
medlemmer i to år.

-

En letlæselig og lettilgængelig manual/håndbog, med gode råd og anbefalinger til
foreningens medlemmer, når de skal udarbejde en flyer/brochure. Manualen skal være
tilgængelig som digital PDF-fil og printvenlig.

Økonomi:
70.000 kr. ekskl. moms
Konsulenter udvælges på baggrund af kompetencer, branchekendskab og økonomisk
fordelagtighed.

Ansøgningsfrist: senest 31. maj 2016 kl. 12.00
Tilbuddet sendes til Lisbeth Jensen via mail til lisbeth@hvidesande.dk.

Har du spørgsmål kan du kontakte Lisbeth Jensen via mail lisbeth@hvidesande.dk eller tlf.
+45 40 10 87 46.

