Till dig som är ansvarig för
auktoriserad turistinformation eller auktoriserat turistcenter

Turistinformations- och Turistcenterauktorisation 2018
Visitas auktorisationsnämnd har nöjet att översända handlingarna avseende 2018 års
auktorisation. Inga större förändringar i kraven är gjorda sedan förra årets auktorisation.
Löptiden för auktorisationsavtalet är till den sista april 2018.
Liksom tidigare kan man ansöka om turistinformationsauktorisation för en turismfunktion som
inte har fysisk besöksmottagning men som är tillgänglig via webb, e-post, sociala medier. En
sådan turistinformation kan självklart också vara huvudman för bemannade InfoPoints, se
auktorisationsavtalet.
Beträffande Info Points: Auktoriserad turistbyrå eller turistcenter har alltså rätt att inrätta
bemannade InfoPoints. För att förtydliga ansvaret för dessa har en ny sektion infogats i
handlingen: InfoPoint – krav och kommentarer. Dessa krav behöver bara signeras om man har
inrättat InfoPoints eller om man har för avsikt att göra det under avtalstiden.
Vi ber dig/er att snarast möjligt att läsa och följa anvisningarna för auktorisationen (sid 2).
Komplett ifylld och undertecknad handling returneras till oss enligt instruktion på sista sidan.
Enklast är att skanna dokumentet och maila in, då har ni originalet kvar. Glöm inte att ta en
kopia för eget bruk om ni skickar handlingen med post.
Om du vill ändra er auktorisation från Turistinformation till Turistcenter (eller tvärtom), hittar
du handlingarna i PDF-format på www.visita.se/turistinfo.
När vi fått in handlingarna (adress och kontaktuppgifter på sista sidan i handlingarna) och de
har godkänts, skickar vi ut 2018 års auktorisationsintyg med brev på posten. Därefter kommer
faktura på auktorisationsavgiften.

Destinationsdagar 2018
Den 13-14 november arrangerar vi Destinationsdagarna i Stockholm, den stora samlingen av
representanter för Sveriges turistinformationer, turistcenter och deras huvudmän, som
arrangeras vart annat år. Notera datumen, inbjudan kommer längre fram.

Destinationsrådet på Facebook och webb
Du har väl besökt Destinationsrådets FB-sida för alla er som arbetar med besöksservice?
Följ Destinationsrådet-Visita. Notera även adressen till information från Destinationsrådet och
om auktorisationen på Visitas webb: www.visita.se/turistinfo.

Vi önskar er ett framgångsrikt turistår!
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