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Nuförtiden väntar inte 
turistorter på att bli kända 
och omskrivna i bransch-
tidningar så där av en 
slump. Det gäller att ta 
initiativ, vara framfusigt. 
Helt enkelt hyra in jour-
nalister så att dessa till-
verkar material för inter-
nationell publicering i tid-
ningar som har turister av 
alla sorter som målgrupp.

– Det var Thomas Kofler 
idé att få hit en tysk jour-
nalist. Vi själva har ju inte 
satsat så där jättemycket 
på fiske i Tiken. Men det 

är dags nu, säger Jan-Olof 
Collen som är ägare av 
Tingsryds Resort.

När fiskeguiden Thomas 
Kofler från Törnamåla 
berättade om sin reklam-
idé för campingvär-
den fann de två genast 
ett gemensamt intresse. 
Nämligen att göra sjön 
Tiken till ett fiskeparadis 
för tyska sportfiskare som 
betalar bra.

Tillsammans fann de 
ännu en partner som har 
stort intresse av att fri-

tidsaktiviteter på sjöar 
och vattendrag ökar. Sve-
riges och Nordens störs-
ta tillverkare av alumini-
umbåtar. Linder Alumi-
niumbåtar i Tingsryd har 
ett stort sortiment av fis-
ke-båtar, kanoter och till-
behör.

– Med våra produkter 
är vi förstås mycket bero-

ende av fritidsturism. Kan 
vi tillsammans locka hit 
fler turister som vill fiska, 
paddla på våra sjöar och 
våra åar. Det gynnar oss 
och stärker vår betydelse 
inom Tingsryds närings-
liv. Vi behöver all PR vi kan 
få ute i Europa, säger Lars-
Göran Linder som grunda-
de båtfabriken redan 1966.

Linder är med och 
sponsrar tyske frilansfo-
tografen och journalisten 
Andreas Beerlage som har 
hyrts in för att skriva om 
Tingsryd, Tiken, fiske och 
camping. Han har arbe-
tat i branschen sedan 1993 
och är medarbetare i flera 
tidskrifter.

Thomas Kofler följde 

sin svärfar i spåret och 
bosatte sig i en av Sveriges 
vackraste delar. Just det, 
Tingsryd i Småland. Med-
an svärfar Udo Seeger är 
”svensk” sedan 70-talet så 
kom svärsonen i början av 
2000-talet. Tillsammans 
driver de Småland Sport-
fiske AB.

– Vi sysslar inte bara 
med fiske. Vi har ock-
så uthyrning av 45 stu-
gor i södra Sverige. Det är 
flera stugägare som hyr 
ut genom oss. Vi tar gär-
na emot fler uthyrare, 
säger Thomas Kofler som 
också erbjuder tjänster 
inom husrenovering och 
ombyggnader.

En artikel i en tysk fiske-
tidning bygger således på 
ett brett samarbete mel-
lan flera branscher. Allt för 
att gynna Tingsryd.
 Bernd BlankenBurg

bernd.blankenburg@smp.se 
0477-541 32

Tiken lanseras som fiskeparadis
gemensamt. En fiskeguide och stug-
uthyrare, Tingsryds främste båt-
byggare, campingvärden i Mårs-
lycke och en tysk fotograf. Vad har 
de ihop? Jo, gemensam marknads-
föring av Småland, Tingsryd och 
sjön Tiken som turistmål och fiske-
paradis.

Samarbete och marknadSföring

Andreas Beerlage är 
fotograf och journalist 
med fiske som speciali-
tet.  Foto: Bernd BlankenBurg

Fotografen Andreas Beerlage, stuguthyraren och fiskeguiden Thomas Kofler, båttillverkaren Lars-Göran Linder och campingvärden Jan-Olof Colleen har alla ett gemensamt mål.  
Att marknadsföra Tingsryds kommun och Småland. Foto: Bernd BlankenBurg

Thomas Kofler med en redig gädda från sjön Tiken. Hur 
många gånger gäddan varit med på bild är oklart. Men 
som vanligt sätts fångsten tillbaka i sjön.
Foto: andreas Beerlage

att köpa sig publicitet 
för att lyckas är inget 
nytt. Och troligen inget 
skamligt heller efter-
som det gäller att ska-
pa arbetstillfällen och 
inkomster.

När stuguthyrare Thomas 
Kofler får sponsorhjälp av 
Tingsryds Resort och Lin-
der Aluminiumbåtar blir 
det bara tydligt att här 
finns synergieffekter. Allt-
så samordningsfördelar 

som kan uppnås mellan 
olika företag.

För några månader 
sedan rapporterade Små-
landsposten om att www.
visitsweden.com spons-
rade ett belgiskt tv-team 

som gjorde inspelningar 
i Karlslund vid Arasjön 
i Urshult. Visit Swedens 
uppgift är att marknads-
föra den svenska turist-
näringen internationellt. 
Konkurrensen är hård och 

därför är alla knep tillåtna.
Med sponsringen av tv-

teamet kunde Visit Swe-
den räkna med att minst 
700 000 tv-tittare i Belgien 
och Frankrike såg en hel 
timme av svensk natur. 

Detta genom att titta på 
ett avsnitt i en tv-serie 
motsvarande Bonde söker 
fru.

Bernd BlankenBurg

Synergieffekter

Så marknadsförs Småland, tingsryd och sjön tiken


