
Dela vardagen med en turist

Baka hallongrottor med en inflyttad skotte, titta på graffiti och street-art med en kulturintresserad småbarnsförälder eller ta
kollektivtrafiken rakt ut i naturen och grilla korv med en västsvensk familj. Turistrådet Västsveriges initiativ Meet the Locals
knyter turister och lokalbefolkning närmare varandra.

- Det finns två starka trender inom internationell turism just nu: Folk letar efter unika upplevelser och söker det genuina, samtidigt som de vill
resa hållbart och inte slita på jordens resurser. Med Meet the Locals förenar vi dessa önskemål, säger Anna Martinez, projektledare
Turistrådet Västsverige. 

Middagar, samåkning och fruktplockning

På webbplatsen Meet the Locals samlar Turistrådet Västsverige olika initiativ inom så kallad delningsekonomi. Förutom kända tjänster som
Airbnb och Couchsurfing listas också många andra appar, organisationer och Facebookgrupper. Det kan handla om alltifrån samåkning till
upplevelser och rena tjänster: Ät middag hemma hos en privatperson, plocka gratis frukt eller hyr kläder till speciella tillfällen.  Dessutom finns
så kallade ”locals” med. Dessa är enskilda privatpersoner som anmält sitt intresse för att via Meet the Locals dela sin vardag med en gäst.

- Går man in på hemsidan och hittar en ”local” man är intresserad av att träffa får man fylla i en enkät där man får svara på några frågor om
sig själv. Därefter skickar vi på Turistrådet vidare denna information och kontaktuppgifter till ”the local”, sedan är det upp till parterna själva att
bestämma om, hur och var de vill träffas. Därmed är vår roll i det hela avslutad – alla som träffas gör det på eget ansvar, säger Anna Martinez.

Stort intresse

Trots att Meet the Locals bara är i sin linda har Turistrådet Västsverige redan nu kontaktats av personer som visat intresse för att bli en
”local”. Den som är intresserad kan gå in på Meet the Locals och göra en intresseanmälan. Därefter kontaktar Turistrådet Västsverige
personen i fråga, och hjälper till att göra en beskrivning av den vardagsupplevelse som ska delas. Denna läggs sedan ut på webbplatsen.

- Vi ser det här som ett komplement till den klassiska besöksnäringen, och som vårt bidrag till att ta en position inom delningsekonomin. Vi vill
öppna upp för möten mellan olika människor och kulturer, och även uppmuntra fler att dela med sig av sina resurser, säger Marie Linde, vice
vd, Turistrådet Västsverige.

Se presentationsfilmen om Meet the Locals här

 

Kontakta för mer information
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