
NÅ SVENSKA BESÖKARE
Seminarieserie

1. Den svenska målgruppen
Visit Sweden hjälper oss att lära känna den svenska målgruppen och vad de efterfrågar.

Därefter tar Kairos future ett grepp om trender, omvärld och scenarier som påverkar svenskars 
resande och vad vi kan göra för att anpassa oss. 

 
2. Digital marknadsföring

 Marcus Ståhl på Fjällbyrån tar med oss på kundresan för besöksnäringen och hur man når 
besökaren i olika faser och genom olika digitala kanaler. Du får trender och tips för att bli en bättre 
marknadsförare, samt grundläggande introduktion i Google my business och sökmotoroptimering 

för att öka din synlighet på Google.  
 

3. "Skryt snyggt" kommunicera hållbarhet
Emma Björner, Handelshögskolan Göteborgs universitet lär oss hur man kan attrahera målgruppen 
genom att berätta om sitt hållbarhetsarbete. Även om de flesta företag medvetet eller omedvetet 

gör mycket för hållbarheten, så är många dåliga på att berätta om det. Nu lär vi oss hur!
 

4. Ekonomi & prissättning
Johan Delfalk på Smålands turism utbildar oss i prissättning för att vara så lönsam som möjligt. Vi 

kollar på ett kalkylinstrument och tittar på goda och dåliga exempel. Vi testar tillsammans med 
verkliga produkter och du får även möjlighet att göra räkneexempel på dina egna 

produkter/tjänster. 
 

5. Nätverksträff med inspirationsföreläsning  
Vi träffas på Hotell Rådmannen i Alvesta där vi bjudit in Ösjönäs aktivitets- och äventyrscenter i 

Tiveden för att berätta om sitt arbete för att nå den svenska målgruppen. Destination Småland visar 
nästa kampanj mot den svenska marknaden och hur du kan dra nytta av den. Vi summerar 

kunskaperna från seminarieserien (du är såklart välkommen även om du inte varit med tidigare) och 
konsulttimmen berättar hur du kan få ytterligare affärsutvecklingshjälp av en kostnadsfri konsult.

Förmiddagsfika ingår. 

 

Anmäl dig HÄR och klicka i de delar som du önskar delta på 

13 mars 13.30-15.30, digitalt 

20 mars 9.00-11.00, digitalt 

23 mars 13.30-15.00, digitalt 

11 april  9.00-11.30, fysisk träff 

30 mars 9.00-10.30, digitalt 

Seminarieserien tas fram i samarbete med Tillväxtverket (ERUF) och Region Kronoberg. 
Vid avslutning så kommer du att behöva skriva på ett intyg att du mottagit statsstöd. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdrJPrqQq5Y_LiJiF_NU_C8QkdD_A2FysspVPKHF1LnjK7GYw/viewform

