
MMeeddlleemmssbbrreevv  ffeebbrruuaarrii  22001166 
   

                                                                

                                                           
Hej SveGuider! 
  
Ordföranden har ordet  
SveGuide och Visita har beslutat, av hänsyn till er, att förlänga tiden att ansöka om den nationella 
auktorisationen till den 15 april 2016. Detta innebär att vi hinner genomföra vår årsstämma i Malmö den 2 
april innan tiden går ut. Bifogat med detta medlemsbrev finns ett informationsblad om den nationella 
auktorisationen som jag gärna vill att ni läser igenom. Jag har försökt att informera er om vad detta innebär, så 
ni förstår hur viktigt det är, att ni ansöker om auktorisationen nu. Viktigt att ni medlemmar nu inte missar detta 
tillfälle för att höja vår status som kompetenta och kvalificerade guider i Sverige.  
 
En mycket trevlig Inbjudan till årsstämman i Malmö finns också med i utskicket där det framgår hur mycket det 
kommer att kosta att delta. Jag hoppas att så många som möjligt tar tillfället i akt att delta då både SveGuide 
och IGC möts i Malmö och vi får då alla möjlighet till att nätverka och diskutera olika frågor med våra nordiska 
guidekollegor. 
 

FEG AGM i Moskva den 21-22  november 
Under AGM i Moskva bestämdes det att ni kommer fortfarande att kunna vara registrera på ”Fair Deal 
Tours” portalen under det första halvåret av 2016 utan kostnad.  Därefter blir kostnaden 20 euro för 
nästkommande halvår fram till den siste december 2016. 
Jag vill gärna igen poängtera att på denna portal har man en direktkontakt med kund och inga provisioner 
betalas av varken guide eller kund som är fallet när det gäller alla andra portaler. Mycket viktigt också är att 
endast ”auktoriserade guider” får marknadsföra sig på denna portal vilket inte är fallet på andra portaler. 
Portalen har nu avsevärt förbättrats och här nedan nämner jag en del förändringar som gjorts. 
 
Den förbättrade portalen är nu tillgänglig för er alla 
https://toptouristguides.com/ 
Ny version 2.0 och funktioner  

- Portalen är nu översatt till fem olika språk 
- En uppdaterad version som innehåller fler verktyg 
- Bokningsverktyg 
- Möjlighet till att fakturera där du kan ändra momssatsen  
- Föra anteckningar i en kalender  
- Kontrollera e-post som kommer skickas till både din egen adress  

och även till din portals brevlåda 
- Skriv din profil på vilket språk du vill 

 
Så här ser det ut när ni har loggat in er som användare.  Klicka gärna in er på rubriken ”help” där 
ni får en utmärkt överblick om hur ni skall gå tillväga och hur ni kan använda alla verktygen på bästa sätt. 

Navigation 
- Dashboard 
- Mailbox 
- Invoices 
- Bookings 
- User profile 
- My tours 
- Settings 

- Help 
Viktigt att göra sina profiler tilltalande då det inte är tillräckligt bara att registrera sig, komplettera alla fälten och lägg till så 
många turer som möjligt för att kunden skall bli intresserad. 

God förtsättning på 2016 

Birgitta Ekesand 
 


