
Vi vill försöka få med fler på tåget och dra nytta av att
vi redan idag har många besökare i Ed under Monster
Race helgen.

Vi tänker oss att föreningslivet och näringslivet kan dra
nytta av detta och använda denna helgen lite extra i sin
marknadsföring.

Redan 2015 så hade Eds Ryttarsällskap ett Monster
Disco för de yngre barnen på Stallbacken på fredagen.
XL Bygg Nybergs hade en monsterbil och bjöd på fika
vid sin butik under fredagen.

Vi tror att vi skulle kunna få till ännu fler liknande
arrangemang under veckan. Här följer lite förslag och
tankar.

Förslag från

NEOR
Eds Ryttarsällskap

Monster vecka i Ed20-28 aug 2016

Hur lockar vi fler till Ed
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Om man tänker på vad Kanotmarathon +
har gjort för Bengtsfors och dess handel
och turism, så tror vi att vi på samma sätt
kan öka intresset för ed genom att agera
tillsammans kommunen, föreningar och
näringslivet.

Varför inte servera monster mackor eller
monster pizza, eller att varje restaurang
har något extra bra erbjudande denna
veckan eller helgen.

Bilfirmor kanske kör ett ”monster”
erbjudande på service, andra handlade
som säljer biltillbehör kanske har något
extra bra erbjudande på motorolja eller
liknande.

Flickvänner till de som kör bilar vill
kanske ha extra snygga naglar till festen
på lördag och då kan man ju ha ett
erbjudande på det till exempel. Detta
kommer ju att kräva lite
övernattningsmöjligheter och därmed
intäkter för camping och hotell och på sikt

Hur kan vi hjälpas åt att utveckla
Monster Race veckan

kanske
öka uthyrning av privata stugor.

Föreningslivet kan ju bidra med
massor här också. Varför inte ett
”Monster-lopp” ála Tjurruset eller
något liknande.

Ryttarsällskapet kan ha
”Monsterhoppet”

Varför inte ”Monster-kropp” en tävling
Eds Atlét skulle kunna ha helgen
innan…

Det är bara att spåna fritt….

Har ni tankar, idéer och funderingar
kring detta tveka inte på att höra av er
till
Thom Fäldt 076-634 00 99
Anna Johansson 073-180 11 34

Eller dyk upp på vår träff 14/3 2016 kl.
19:00 Kommunhuset, Stora le


