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Sassi Wemmer bjuder på upplevelser.

Ingemar Brink
ingemar.brink@bt.se
Telefon: 033-700 07 42

Vad är det här?       Translate:          

Marknadsplats 7-härad fångar kräsna, kunniga, välbetalande
fiskeentusiaster från kontinenten. Det gör företaget till årets kooperativ i
Sjuhärad.

– Nu åker vi ut i skogen!
Sassi Wemmer ger inget val inför samtalet. In
med kaffekorgen i bilen och så bär det av till en
spegelblank liten sjö alldeles nära, just avtäckt
från morgondimma. Så demonstrerar Wemmer
vad det handlar om. Upplevelser, gärna positiva
överraskningar. Så blir det, vid Björsjön vid
Hultafors. Samtal med kaffemugg i hand.

Som projekt har Marknadsplats 7-härad figurerat
några år. Som företag blott två år.

– Vi började utvecklingen som projekt med
Leader-stöd. Men då får man inte föra det i företagsform, förklarar Sassi Wemmer, som
varit centralfigur när föreningen byggts upp. Idag har den Marknadsplats 7-härad 17
medlemmar med tillsammans 10 företag. Att ha företag är krav för att få vara med.
Medlemmarna är olika typer av företagare inom turism som tillsammans syr ihop paket
som riktar sig till fiskeentusiaster.

Men för framtiden är det inte låst för fiske enbart. Marknadsplats kan ha många
avdelningar. Kanot, vandrings, cykel... Möjligheterna är många.

Med fisketurismen vänder sig Marknadsplats 7-härad i första hand till Centraleuropa.
– Svenskar är inte beredda att betala rejält för det vi erbjuder. Men våra kunder från
Tyskland diskuterar inte pris. De är ute efter en unik upplevelse och betalar, förklarar
Sassi Wemmer inriktningen.

Ett prisexempel. För tio dagars fiske, inklusive mat, övernattning, båt och guidning
betalade ett gäng på tio tyskar 15 000 kronor, per person. Men då fick de också upp 600
(!) gäddor. Lugn! De tömmer inte våra sjöar. Fångsten mäts och fotograferas och återfår
sedan åter sin undervattensfrihet.

Medlemmarna/entreprenörerna får fullt betalt av kunderna men betalar sedan tio
procent till föreningen för bland annat marknadsföring, bokning, resegaranti och annat
gemensamt.

– Vi är ännu under utveckling. Men nu är tiden mogen att öka volymen. Vi vet att det
fungerar. Vi ser också gärna att fler entreprenörer ansluter sig så att vi blir bredare och
höjer kapaciteten, säger Sassi Wemmer.
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