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Hej SveGuider!  

 
Ordföranden har ordet 
 
Vi har nu valt att döpa om vårt informationsbrev till medlemsbrev och har för ambition att gå ut med 
några fler än tidigare under året.  Jag vill i detta brev fokusera på TURmässan (20-23 mars 2014) där 
jag har ordnat så att vi även i år har fått möjlighet att vara med med en monter för att kunna 
marknadsföra oss. Detta är för oss utan kostnad genom Sveriges Bussföretag (tidigare Svenska 
Bussbranschen) och är då en mycket värdefull möjlighet för oss att synas. Vi har också fått ett antal 
fribiljetter, genom vårt medlemskap i Visita, där vi prioriterar de som har möjlighet och vill arbeta i 
montern under de fyra dagar vi är på TUR. Ambitionen är dock att vi skall kunna tillmötesgå alla med 
en önskan om en fribiljett så låt mig veta. Vi återkommer om hur vi på enklaste sättet skall kunna 
distribuera dessa till er.  
 

 Jag vill gärna att ni skickar ett mail till mig (birgitta@guidesofsweden. com) om ert intresse 
att arbeta i SveGuides monter. På basis av inkomna intresseanmälningarna, med information 
om vilken/vilka dagar du vill stå i montern, så gör vi därefter upp ett schema.  Vi informerar 
er sedan när det är klart. 

 

 En broschyr håller på att sammanställas och skall tryckas för att användas under dessa dagar 
på mässan.  

 

 Vi kommer att ha en frågetävling för besökare där första priset blir en guidad tur i Göteborg 
med  buss, där Interbus ställer upp med buss, men guiden kan bli någon av er som känner att 
ni gärna tar hand om en grupp för att visa Göteborg. Vi får se? 

 
Programpunkter under mässdagarna är: 

 Fredag 11.00-11.30 Guiden + föraren=sant 
Sveriges Bussföretag och Sveriges Guideförbund presenterar en checklista för ett väl 
fungerade samarbete på bussresan. 

 Lördag-Söndag 11.00-12.00 Möt Sverige med buss 
Sveriges Guideförbund berättar om möjligheterna med guidade bussresor. 
Till programpunkten under lördag och söndag mellan 11.00-12.00  Möt Sverige med buss 
tar jag gärna emot anmälningar av er med förslag på vad ni skulle vilja berätta om kring 
möjligheterna med bussresor. 
 

Vänliga hälsningar från 
Birgitta Ekesand 


