
Gränsregional
turismkonferens

Program 24 oktober
Hafslund Hovedgård i Sarpsborg

Välkommen till

Vi återskapar succén från 2017 och bjuder nu in till en andra 

gränsregional turismkonferens inom projektet Gränsen som 

attraktion. Låt dig inspireras av kreativa föredragshållare, möt 

turismföretagare och potentiella kollegor på andra sidan grän-

sen och ta del av nyheter inom besöksnäringen i gränsregionen.

Jerry Engström Anne Dorte Carlson 

 Anne Dorte Carlson har lang reiselivs- og 
prosjekterfaring fra flere vinterdestinasjoner 
og var prosjektleder på norsk side for interreg.
prosjektet SITE II Scandinavian Mountains  
i årene 2015 - 2019. Anne Dorte Carlson vil 
fortelle om erfaringer fra det grenseregionale 
besøksnæringssamarbeidet over landegren-
sen og mellom det offentlige og næringen. 

 Jerry Engström är marknadschefen och 
turismentreprenören med erfarenhet och 
dokumenterad framgång inom multinatio-
nella, mellanstora och små företag. Han har 
startat FriluftsByn i Höga Kusten som är ett 
av Sveriges mest innovativa besöksnärings-
företag och som utsågs till Placebrander of 
the year 2018. Jerry Engström kommer att 
dela med sig av sina erfarenheter och tips 
inom entreprenörskap och destinationsut-
veckling.  

ANMÄLAN – KLICKA HÄR!
Senast 16 oktober

https://app.emarketeer.com/ext/form/entry.php?m=297823a31e70e4c7e9107af00f6072420631dc7&Origin=Direct


I samarbete med:
HALDEN TURIST • VISIT FREDRIKSTAD OG HVALER • ISARPSBORG • VISIT INDRE ØSTFOLD • STRÖMSTADS KOMMUN • STRÖMSTAD INFOCENTER • TANUM TURIST

DALSLANDS TURIST AB • BENGTSFORS KOMMUN • FREDRIKSTAD KOMMUNE • HALDEN KOMMUNE • SARPSBORG KOMMUNE • TRESTICKLAN NATIONALPARK 
KOSTERHAVETS NATIONALPARK • YTRE HVALER NASJONALPARK • GRENSERITTET • CAMP DALSLAND

För mer info kontakta: Louise Robertsson  •  + 46 70 614 74 54  •  louise@svinesundskommitten.com

Dagen är kostnadsfri men vid uteblivet besök debiteras 500 kronor per person.

ANMÄLAN – KLICKA HÄR!
Senast 16 oktober

09.00  Registrering och kaffe

09.30  Välkomna

 •  Linda Engsmyr, ordförande i Svinesundskommittén och vice ordförande i  
Sarpsborg kommune

 • Toril Mølmen, styrelsemedlem Visit Østfold

  SITE – om destinationsutveckling i gränsområdet Malung-Sälen, Idre, Trysil  
och Engerdal. 

 •  Anne Dorte Carlson, tidigare prosjektleder för SITE 

  72 hour cabin

 • Johan Abenius, Dalslands Turist

10.40  Fika

11.10 Paneldebatt: gränsregionalt samarbete inom besöksnäringen

11.45  Lunch

12.45  När platser växer – destinationsutveckling och platsmarknadsföring

 •  Jerry Engström  

 Gränsen som attraktion

 • Louise Robertsson, Svinesundskommittén

 Företagskafé med fokus på resultat och lärdomar från Gränsen som attraktion

15.20  Panelsamtal med turistorganisationerna i gränsregionen om vägen framåt 

 Battle of the North

 • Roy Moberg,  direktør för Ladies Tour of Norway

16.00  Avslut av den gränsregionala turismkonferensen

16.00–16.45  Extrainsatt guidning på Hafslund hovedgård

  Traditionsrika Hafslund Hovedgård öppnar dörrarna och bjuder in till  
en guidad visning.

Program för dagen

https://app.emarketeer.com/ext/form/entry.php?m=297823a31e70e4c7e9107af00f6072420631dc7&Origin=Direct

