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Service till auktoriserade turistbyråer?
Föreningen Turism i Sverige (FörTur) sköter i-byrånämndens serviceverksamhet till tu-
ristbyråerna inom ramen för den i cirkuläret  angivna ansvars- och uppgiftsfördelningen.

Serviceverksamheten omfattar bl.a. följande:

• Rådgivning till berörda  inom turistbyråverksamheten.
Frågor om bl a föredragshållare, kurser eller utbildningar, lediga jobb, löner, utbyte
mellan likartade turistbyråer och tips på olika bokningssystem.

• Nyhetsbrev
Ett återkommande Nyhetsbrev om turistbyråauktorisationen och övriga turistbyråfrå-
gor produceras och sänds ut till samtliga auktoriserade turistbyråer.

• Hemsidan - www.turism.se
Här återfinns bl.a. Turistbyråförteckningen med uppgifter om landets turistbyråer,
adress, telefon, fax och hel- eller säsongsöppet på särskilda sidor, indelade dels efter or-
ter och dels efter landskap. Det finns länkar till de kommuner och turistbyråer som har
egna hemsidor. Hemsidan www.turism.se är sålunda en samlingssida för all turistinfor-
mationen i Sverige på Internet.

• Turistbyrålistan,
som innehåller turistbyråernas adress, öppethållande samt telefon och faxnummer
produceras kontinuerligt.  Den är ett viktigt arbetsinstrument för i-byråpersonalen.
Den har också ett stort värde för resenärerna som använder den som en guide för att få
kontakt med i-byråerna.

• Förteckning över nationella och regionala turistorganisationers huvudbroschyrer och
hur dessa kan beställas.
Förteckningen är gjord för att underlätta för turistbyråerna, som får en bild över utbu-
det av broschyrer som kan vara av värde att ha på turistbyrån.

• Marknadsföring
Turistbyråerna kommer under år 2000 att bli  presenterade i bl.a. nedanstående publi-
kationer (trycksaker, böcker, CD-ROM, m.m.):
• Vägvisaren - (en kartbok som ges ut av Prisma bokförlag)
• Hotell och Pensionat - STFs handbok
• Hotels in Sweden

(kommer att ha med de turistbyråer som finns i samma stad som hotellen.)
• Turism- och Resetorget
• informus
• Visit Sweden
• Sveriges Campingvärdars Riksförbund
• Nordstedts/Rabén-förlagets CD Atlas

• Pressmeddelanden
Vid aktuella händelser.
Ett flertal tidningar får dessutom förteckningar över samtliga turistbyråer som de se-
dan, helt eller delvis. publicerar.


