HOPPA PÅ BUSSEN OCH VÅRT FRUKOSTMÖTE
I år kommer det flera rekordstora kryssningsfartyg till Stockholm via Nynäshamn och den vikbara
bryggan kommer att göra det lättare för passagerare och besättningsmedlemmar att promenera
iland och konsumera i Nynäshamn och det ska vi givetvis dra nytta av!
Välkommen på frukostmöte ombord på Kerstins Taxis Hop-on-Hop-off-buss! Här får du inspiration och tips kring vad dessa
gäster efterfrågar, vad de förväntar sig och vad vi kan och bör erbjuda dem. Något som givetvis går att implementera även på
alla andra utländska besökare.

PROGRAM 3 MAJ 8.00-9.30
Samling på Skärgårdshotellet där vi bjuder på frukost. Kom gärna tidigare
och njut av frukosten i lugn och ro redan från kl 7.00 om du vill.
Efter en kort dragning och lite frukost går vi ombord på bussen som tar oss
runt Nynäshamn på samma sätt som kryssningsresenärerna. Under turen
berättar olika aktörer till exempel:
•
•
•
•
•

Så här gör vi när vi säljer till kryssningsresenärer
Var stannar bussen och var kliver gästerna av?
3 sätt att tjäna pengar på att ta emot utländsk valuta
Sälj Sverige!
Vad får en amerikan att spendera, vad är det för skillnad mot en svensk?

Bifogat finner ni en lista med datum för årets anlöp. Notera att det
endast är 3 fartyg som kommer in en söndag men det är den stora Regal
Princess.
Hop-on-Hop-off-bussens rutt är satt men det går att göra avtal med
Kerstins taxi för att marknadsföra er ombord med hänvisning till rätt stopp
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Anmäl senast 28/4 till turistbyråföreståndare Nina Munters eller
centrumledare Paulin Sunesson. Obs! Begränsat antal - först till kvarn.
Förra året blev bussturen full och några fick tyvärr inte möjlighet att följa
med.
Paulin Sunesson: centrumledare@nynashamnscentrum.se, 070-493 11 78
Nina Munters: nina.munters@nynashamn.se, 08-520 737 02
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