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Hej SveGuider! 
  
Ordföranden har ordet 
Nu var det dags för ännu ett medlemsbrev och jag vill då fokusera på FEG och Fair Deal Tours Europe. Innan jag 
går in på detta så vill jag tacka de guider som nu ställer upp i SveGuides monter mellan den 20-23 mars 2014 på 
TUR. Det är värdefullt att sprida information om Sveriges Guideförbund och alla våra auktoriserade turistguider 
i Sverige. Vi kommer att presentera vår nya broschyr samt en uppdaterad  checklista gjord i samarbete med 
Sveriges Bussföretag. Vi ser fram emot TUR 2014 i Sveriges Bussföretags monter. 
 

Nu till ”Fair Deal Tours Europe”!  
 
Fair Deal Tours Europe, kan endast användas av Auktoriserade Turistguider, som är medlemmar i Sveriges 
Guideförbund, det räcker inte med att föreningen är medlem i Sveriges Guideförbund. 
 

En person är nu utsedd i Sverige som skall hålla i verifieringen av de auktoriserade guiderna i Sverige, dvs 
verifierar att de som registrerar  sig är Auktoriserade Turistguider och medlemmar av SveGuide. Den årliga 
avgiften har kunnat läggas på en låg nivå då stora sponsorer är involverade.  Fördelen med denna portal är att 
man har en direktkontakt med kund och inga provisioner betalas av varken guide eller kund. 
 

FAIR DEAL TOURS EUROPE 
Tours guided by qualified Tourist Guides who provide a product that is clearly and transparently described.  

 The client will pay a reasonable and legitimate fee.  

 The arrangement is just and favourable to both client and Tourist Guide.  

 There is no exploitation by a third party of either tourist guide or client.  

 The Tourist Guide undertakes to comply with a code of professional conduct.  

 Fair Deal Tours promote best practice and an ethical approach to tourist guiding.  

 What you see is what you get!  

 You won’t be told the tour is free and then be asked for a specific ‘tip’.  

 You won’t be taken to ‘shops’ instead of the sites.  

 You’ll always have a qualified Tourist Guide.  
“You’ll be treated absolutely fairly ” 
_________________________________________________________ 
Nu är det klart och det finns nu möjlighet för er att registrera er, om ni så vill, och erbjuda era tjänster för en 
kostnad av 35 € per år. (323 SEK den 13 mars 2014) 
Här kan ni klicka in er genom länken direkt och genomföra er registrering: 
http://www.fairdealtourseurope.com/ 
 
Nästa medlemsbrev kommer att handla om vad som diskuterades på FEGs årsstämma i Évora , Portugal då 
protokollet nu har skickats ut till alla delegater. 
 
Vänliga hälsningar 
Birgitta Ekesand 
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