Jultomten i samarbete med butiker i Skellefteå
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Tomtejakt pågår i Skellefteås butiker
Inför jul har Skellefteås butiker gått samman i en tävling med
namnet #tomtejakt2017. 1500 nissar är på vift bland Skellefteå butiker och
den som hittar en eller flera nissar kan vinna klappar och besök av tomten på
julafton.
- Tomtejakt är en gemensam julkampanj som vi arrangerar tillsammans med
våra butiker. Det handlar dels om att ge besökarna en rolig happening, men
framför allt om att främja besök och handel i de fysiska butikerna, säger
Jenny Hultdin Forslund, centrumutvecklare på Visit Skellefteå.

Årets stora högtid står för dörren och med den julklappshandeln, som är en
av årets viktigaste för alla butiker. Visit Skellefteå som är arrangörer av
kampanjen vill främja handel i de lokala butikerna och ge ett roligt mervärde
för både barn och vuxna som gillar att tävla.
- Vi behöver alla tänka på hur våra köpbeteenden påverkar vårt Skellefteå.
Vill vi ha en pulserande stad måste vi handla mer i våra fysiska butiker
istället för på nätet. Dessutom sysselsätter handeln många unga, vilket är
ytterligare ett argument, fortsätter Jenny.
Tomtejakt handlar om att 1500 nissar har gått vilse i Skellefteås butiker och
nu vill Tomten ha hjälp att samla ihop dessa inför Julafton. Startskottet gick
på Skyltsöndag 26 november och nya tomtar gömmer sig varje vecka i de
nära 100 deltagande butikerna i centrala stan, Solbacken och söder. Hittar
man en tomtenisse, skriv kontaktuppgifter på baksidan och posta eller lämna
in den på Skellefteå Turistcenter.
Den 20 december avslutas tävlingen och dagen efter meddelas vinnarna.
Första priset är klappar och ett besök av Tomten på Julafton. Kampanjen har
tagits emot väl av både butiker och tävlande. Redan nu är julstrumpan på
Skellefteå Turistcenter välbesökt och fler nissar kommer till varje
dag. Förhoppningsvis hittar nästan alla 1500 nissar tillbaka till tomten innan
julafton stundar.
För mer info
Jenny Hultdin Forslund, centrumutvecklare Visit Skellefteå
Tel: 070-640 65 58
jenny.forslund@visitskelleftea.se
Allt om Tomtejakt: www.visitskelleftea.se/tomtejakt
Film: https://youtu.be/-7DEOKPffkA

Det är människorna i Skellefteå som gör platsen speciell. Här kan alla skapa
sitt eget liv och förverkliga sina drömmar, idéer och passioner.
Skellefteå är mångsidigt och har en levande anda av kreativitet och
entreprenörskap. Delaktighet och medskapande får oss att utvecklas.

www.skelleftea.se, Tel: 0910-73 50 00, Om du har några frågor, gå in
på www.skelleftea.se/skriv.
Copyright © Skellefteå kommun.
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