
Pressinbjudan: OAS Kids ska visa upp Dalsland för Europa

Paddling, fiske och vandring – det är bara några exempel på aktiviteter som väntar för den 70 personer stora gruppen av
journalister, researrangörer och återförsäljare från nio europeiska länder som kommer till Dalsland den 2-5 juni. Syftet? Att
sprida bilden av Dalsland som ett barnvänligt resmål inom naturturism och därigenom locka fler europeiska besökare hit.

Outdoor Academy of Sweden är ett samarbete mellan VisitSweden, Scandinavian Outdoor Group (SOG) och de lokala turistorganisationerna.
Varje år bjuds internationell media, researrangörer och återförsäljare in till ett speciellt resmål i Sverige som har fokus på naturturism. I år
genomförs evenemanget i Dalsland tillsammans med Turistrådet Västsverige och Dalslands Turist AB, och inriktningen är aktiviteter för
barnfamiljer. Bland gästande media finns bland annat brittiska The Times och danska Politiken. Alla inbjudna utländska deltagare har med sig
ett eget barn mellan 6 och 12 år.

- Det är viktigt att välja aktiviteter och upplevelser som roar barnen. De får inte bli passiva, utan de ska vara igång och tycka att det är roligt
hela tiden. Paddlingen i Stenebyälven är ett bra exempel – den är inte så dramatisk, men lagom strapatsfylld med mycket svängar och en del
forsar som ska passeras, säger Dalslandsprofilen Crister Blüme, lokal koordinator för OAS Kids.

Workshop för affärsmöjligheter

OAS Kids avslutas med en workshop den 5 juni, där de utländska researrangörerna får träffa dalsländska besöksnäringsföretag i syfte att
hitta nya affärsmöjligheter och i förlängningen få fler utländska turister till Dalsland.

- Vi arbetar med marknadsföring av Västsverige som destination på tio utländska marknader, och har märkt av en ökad efterfrågan på
naturturism – speciellt när det gäller utomhusaktiviteter som föräldrar och barn kan göra tillsammans. OAS Kids är ett utmärkt tillfälle att testa
några av dessa produkter, säger Ann-Charlotte Carlsson, chef marknad och kommunikation, Turistrådet Västsverige.

Johan Abenius, vd för Dalslands Turist AB, ser fram emot att få välkomna den europeiska delegationen till Dalsland.

- Det är en rejäl fjäder i hatten för den dalsländska besöksnäringen att OAS Kids anordnas hos oss i år. Intresset för Dalsland hos utländska
researrangörer och internationell media sporrar oss att ta fram ännu fler bra upplevelser och aktiviteter även framöver, säger han.
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Pressinformation

Media är välkomna att närvara under delar av programmet den 3 och 4 juni (exempelvis i samband med fiske, utomhuslunch, knivtillverkning
med mera). Kontakta Ann-Charlotte Carlsson eller Crister Blüme senast onsdag den 1 juni för anmälan och detaljerad information kring tider
och logistik.   



och logistik.   

Klicka här för att läsa programmet för OAS Kids 2-5 juni

Klicka här för att se lista över deltagande utländska researrangörer, medier samt dalsländska företag. 
 

Kontaktpersoner

Ann-Charlotte Carlsson, chef marknad & kommunikation, Turistrådet Västsverige
Telefon: 031-818359
Mail: ann-charlotte.carlsson@vastsverige.com

Crister Blüme, lokal koordinator
Telefon: 0531-526887
Mail: info@campdalsland.se

 

 


