
Välkommen till ett webbinarium om omställning till 
följd av covid-19 

Tisdag 2 februari kl 13.00 – 15.30 

Svinesundskommittén bjuder i samverkan med Fyrbodals kommunalförbund och turist-
organisationerna i gränsregionen in till ett webbinarium med fokus på omställning inom 
besöksnäringen. Under 2020 drabbades världen plötsligt av coronapandemin som bland 
mycket annat lett till en ekonomisk kris. Besöksnäringen har varit, och är fortfarande, i en 
speciellt utsatt situation. Men under krisen har många besöksnäringsföretag varit innovativa, 
tänkt om och på det sättet kunnat fortsätta, eller till och med utöka, sin verksamhet. 

Webbinariet består av tre olika block där den första delen bjuder på korta presentationer 
från besöksnäringsföretag som framgångsrikt arbetat med omställning under 2020. Det 
andra blocket är en föreläsning av den uppskattade naturturismentreprenören och 
föreläsaren Marcus Eldh, vinnare av Stora Turismpriset 2015, som kommer att ge sina tips 
på hur besöksnäringsföretag kan arbeta under pågående pandemi. Det tredje blocket blir 
en svensk respektive norsk session med fokus på omställning och stöd. Där kommer flera 
projekt och möjligheter till stöd att presenteras. 

Webbinariet riktar sig mot företag inom besöksnäringen i gränsregionen. 
Varmt välkommen att delta!

Besöksnäringen ställer om 

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

Leon Eriksson • + 46 76 697 76 41 • leon@svinesundskommitten.com

Webbinariet arrangeras inom ramarna för projektet Hållbar besöksnäring på gränsen.

Anmäl dig här
Senast 28 januari 

Påminnelse 

https://app.emarketeer.com/ext/form/entry.php?m=332886a0d03240fb6bb034414506f2eef27c2d8&Origin=Direct


Program 

13.00  Välkommen! 
  Louise Robertsson och Leon Eriksson, Svinesundskommittén

  Pandemiåret 2020 – besöksnäringsföretag berättar om sina omställningsresor 

   Dalslands aktiviteter 
   Pontus Gyllenberg, Dalslands aktiviteter

   Haaks
   Johan Hakeröd, Haaks

   Støtvig Hotell 
   Nina Nilsen, Støtvig Hotell

   Gårdshem 
   Christian Sjöland, Gårdshem 

Ca 14.00 Bensträckare 

  Hur kan besöksnäringen jobba 2021?  

  Hantera corona – locka besökare trots pandemi och restriktioner 
  Marcus Eldh, WildSweden

  
  Parallella sessioner med fokus på omställning och stöd 

15.30  Avslutning

Krisstöd Västsverige
Fredrik Lindén, Turistrådet Västsverige

Hållbar besöksnäring i väst
Kajsa Örtengren, Fyrbodals kommunal-
förbund

Fylkeskommunens virkemidler 
Knut Fossgard, Viken fylkeskommune

Pågående projekt och framtidsplaner
Else-Marie Guldahl, Visit Østfold

Webbinariet arrangeras inom ramarna för projektet Hållbar besöksnäring på gränsen.


