
Varje år ordnar Region Västerbotten Turism kunskapsdagar i syfte att stärka länets 
besöksnäring. Detta sker genom inspirerande föreläsningar och praktiska workshops 
– men kanske framförallt genom att vara en plattform där människor från olika håll i 
länet får träffas, nätverka och lära av varandra.

Under årets upplaga kommer vi bland annat bli utmanade av WI-arkitekter att tänka nytt, välja bland tre 
spännande workshops om vegetarisk mat, varumärkesbyggande eller sport och evenemang och få tips på hur 
vi skapar upplevelser i världsklass av det internationellt verksamma företaget ECO-LYX. 
Kvällen bjuder som vanligt på en god middag och trevlig underhållning.

Vi hoppas att du vill vara en del av det vi gör tillsammans, att du kommer med din erfarenhet och kunskap som 
tillsammans med andra skapar förutsättningar för att Västerbotten ska fortsätta utvecklas och bli ännu bättre. Om 
vi blir starkare tillsammans ökar vår attraktionskraft också utåt. Varmt välkommen!

Vad  Västerbottens årliga turismdagar

När  12-13 oktober

Var  Medlefors folkhögskola och konferens i Skellefteå (karta)

Vem  Turismföretagare, destinationsorganisationer, politiker och tjänstepersoner

Anmälan och kostnad
För att delta under konferensen behöver du anmäla dig här:  bit.ly/turismdagarna2017
Kostnaden är 1500 kr, och då ingår mat i priset (turismföretagare betalar 1000 kr).
 
Turismdagarna i Västerbotten arrangeras i samarbete med Visit Vindelälven, Visit Umeå, Visist Hemavan Tärnaby, 
Destination South Lapland, Gold of Lapland och Visit SKellefteå.

Har du frågor?
Annika Sandström, regionturismchef
annika.sandstrom@regionvasterbotten.se

http://bit.ly/turismdagarna2017


Program
TORSDAG 12 oktober

08:30   Morgonfika
10.00    Välkommen och inledning
10.10    På gång hos Region Västerbotten Turism, Beatrice Bergqvist
10.30    Visit Sweden om Sverige som besöksmål, Lotta Thiringer
11.00    PAUS
11.30    Miniföreläsningar:
              – Med mobilen som verktyg, Hanna Sondell
              – Snabbhjälp – Lär dig att hantera en hjärtstartare, Lars-Mikael Lundmark, leg. SSK
              – Hur smakar Västerbotten? Svaret ger bartendern Emil Åreng

12.00    LUNCH
13:00    Valbara workshops, se info nedan
16:15   ”Tänk om” – en inspirationsföreläsning av arkitekterna Ida Wressel och Eva Troive
17.00    Gemensam avslutning
18.00    Mingel och tilltugg
18.30    Middag med underhållning

FREDAG 13 oktober

08.15    Inledning 
08.30    Hållbarhet och GSTC, vad betyder det för en destination? Dan Jonasson och Tomas Mörtsell
09.00    Smart infrastruktur i Västerbotten, Mårten Edberg
09.30    Fika
10.00    Upplevelser i världsklass med Eco-lyx, Tina Frisk
11.30    Upplevelsecentrum i Västerbotten, funkar det? Tina Frisk och Dan Jonasson
12.00    LUNCH
 
Moderatorer för dagarna är Maarja Edman och Dieter Müller.

Med reservation för ändringar.

Valbara workshops

Design & paketering (Krenova)
Ida Hansson delar med sig av sina erfarenheter som inredare, stylist och digital influencer och ger handfasta tips om hur 
du bygger upp och stärker ett varumärke med hjälp av snygg profilering, marknadsföring via sociala medier och smarta 
samarbeten. 

Sport & evenemang (Sportup North)
Hur påverkar idrottsevenemang besöks- och sportnäringen i Sverige och vad genererar dessa tillbaka till samhället? Det är frågor 
som kommer att besvaras med hjälp av en rad starka profiler. Bland annat kommer Eva-Lena Frick, VD för Vasaloppet, Leif Jo-
hansson, från Riksidrotsförbundet och Miranda Tjänström, Watercross utövare att delta i diskussionen.  

Vegetarisk och hållbar mat i besöksnäringen (Matstudion)
En underhållande och praktisk eftermiddag med prat om lokalproducerade råvaror, och en hel del tillagning och 
provsmakning av vegetariska rätter. Medverkar gör Pär Johansson, matentreprenör från Skellefteå, som bland annat är 
delägare i Stadskällaren och driver Matstudion med kurser och matevent.

Tänk om, innebär att tänka igen, en uppma-
ning till en ny lösning. Eller tänk om, som 
en dröm om framtiden. Ida och Eva kommer 
inspirera med projekt där man tänkt om och 
utmanat, där visioner blivit verklighet och fått 
stor betydelse för platsen och dess besökare. 

Eco-Lyx är en resebyrå som erbjuder ekolyxresor till småskaliga eko-
destinationer i hela världen. Affärsidén är reseupplevelser som lämnar 
ett positivt fotavtryck på människa, natur och kultur utan att ge avkall 
på komfort och kvalitet. Under Tinas ledning blev Base Camp Masai 
Mara utsedd till världens bästa eko-camp. Hör hennes bästa tips för 
ansvarsfullt resande och upplevelser i världsklass.


