DU KAN T EX:

PLOCKA BLÅBÄR
MED EN SKOTTE

3
Bli en ”Local”
i tre enkla steg.

Surfa in på meetthelocals.se och klicka på
”Registrera dig och bli en Local”.

Vi kontaktar dig och hjälper dig att komma
igång med att bli en Local.

När en besökare vill delta i din aktivitet får du
en förfrågan via sms eller mail.

Låt en vanlig tisdag bli
ett äventyr i ditt liv.
Meet the Locals är mötesplatsen som
låter dig visa upp din värld för världen,
och erbjuda regionens besökare en chans
att följa med i din vardag.
Som ”Local” får du upptäcka nya kulturer
vid ditt eget middagsbord, dela med dig
av dina favoritrecept eller visa
dina smultronställen.

DU KAN T EX:

CYKLA MED ETT
GÄNG HOLLÄNDARE

DELA DIN VÄRLD MED VÄRLDEN

BLI EN
"LOCAL"
meetthelocals.se

Låt dina intressen
styra vilka besökare
du träffar och bredda
ditt nätverk!

DU KAN T EX:

GRÄDDA
KANELBULLAR
MED EN
ITALIENSKA

Dela din värld med världen.
Våra vardagar är exotiska för många besökare.
meetthelocals.se är en plattform för oss
som vill träffa nya människor, där vi erbjuder
besökare att upptäcka en normal vardag
i Sverige. Många av dem är nyfikna på hur vi lever
i Sverige och vill träffa oss som bor här.
Årligen besöks Västsverige av miljontals turister.
Många av dem letar efter unika men enkla
upplevelser och genuina möten.

Detta kan du som ”Local” erbjuda
genom att till exempel:
• Visa en italienska stadens bästa gelato
• Baka sockerkaka med en tjeckisk familj
• Gå en skogspromenad med en polsk filosof
• Erbjuda soffplats till en grekisk vandrare
• Skjutsa en taxichaufför från New York

Det vanliga här är
exotiskt och spännande
för många andra.
Vi hoppas att du vill visa upp din värld för
världen och bli en av våra 50 första ”Locals”.
Anmäl ditt intresse på meetthelocals.se
Ni som använder tjänsten ”Meet the Locals” träffas på eget ansvar och egen risk,
och Turistrådet friskriver sig från allt ansvar för eventuella skador som kan drabba
personer som träffas via ”Meet The Locals”. Du som turist eller du som boende i
Göteborg har således inte rätt till någon form av ersättning från Turistrådet för
skada som du drabbas av vid möte via ”Meet the Locals”.

Frågor?
Tar det mycket tid?
Du bestämmer själv hur mycket tid du vill lägga
på att vara en ”Local” och när det passar dig.
Kan jag ta betalt?
Ja, detta kan bli en rolig extrainkomst.
Kostar det något att bli en ”Local”?
Nej, det är gratis.
Är det OK att tacka nej till en gäst?
Ja, du bestämmer alltid själv om du vill
gå vidare med en förfrågan eller inte.
Får företag också vara med?
Nej, bara privatpersoner över
18 år eller familjer.

Kontakt
Anna Martinez, projektledare
anna.martinez@vastsverige.com

