Rundabordssamtal med experter
Så här går det till:
Att tänka på:

• Alla frågor är tillåtna

Vid varje bord finns ett specifikt ämne och en insatt expert som leder diskussionen.
Börja med att delta vid ett bord som känns relevant för dig. Du kan lämna eller
ansluta till ett bord när som helst så tveka inte att gå vidare för att hinna ta del
av råd från så många deltagare som möjligt.

• Passa på att ställa
frågor som känns
relevanta för dig

Hur kan min verksamhet öka den digitala närvaron
med Google my business och sociala medier?

• Vi har högt i tak och
är inkluderande

• Ha respekt för andra
deltagare – låt alla,
som vill, komma till
tals

Pia Axelsson, Region Västmanland, är digital strateg och van med personliga
rådgivningar inom digitala kanaler. Idag fokuseras diskussionen främst kring
Google my business och Facebook.
Hur kan min verksamhet öka hållbarhet med enkla och billiga knep?
Angelika Wernersson, Region Västmanland, arbetar utifrån modellen Swedish
Welcome och har under åren samlat på sig många bra exempel på hur du som
aktör kan arbeta mer hållbart samtidigt som du ökar dina intäkter.
Hur kan min verksamhet delta i Visit Swedens satsning på naturturism?
Jenny Jonevret, Visit Sweden, ansvarar för den nationella satsningen på naturturism
och marknadsföringen av Sverige som naturturismdestination utomlands.
Hur kan min verksamhet öka försäljningen och bli mer effektiv
genom att använda digitala boknings- och försäljningskanaler?
Marcus Eldh, WildSweden, är framgångsrik naturturismföretagare och föreläsare
och arbetar aktivt med att hitta de bästa lösningarna med boknings- och försäljningskanaler för sitt företag.
Vad betyder naturturismstrategin och de
sex pilotinsatserna för mig som företagare?
Per Jiborn, Svenska Ekoturismföreningen och samordnar arbetet med naturturismstrategin och sex pilotinsatser som syftar till att testa föreslagna insatser
i praktiken.
Hur kan jag som kommersiell aktör använda skyddad natur?
Fredrik Berg, Länsstyrelsen i Värmland, arbetar som samordnare för hur
Länsstyrelsen ska nå regeringsuppdraget om de friluftspolitiska målen.

