
                 

 

Pressinbjudan   Tylösand 2013-02-05 

 
 

 
 

 

 

 

 

Besöksnäringens Ledarforum:  
Destinationsutveckling – globalt och nationellt 
Tisdagen den 5 februari samlas besöksnäringens företagsledare för att diskutera 

branschens framtid och utveckling. Ett av ämnena är destinationsutveckling – hur 

kan svenska städer konkurrera som resmål med New York, Barcelona och London? 

Näringsminister Annie Lööf deltar för att redogöra för sin och regeringens syn på 

besöksnäringen. 

 

Besöksnäringens Ledarforum, som arrangeras för fjärde året i rad av Visita och Svensk 

Turism AB, har till syfte att driva på professionaliseringen av näringen och samtidigt bjuda 

på inspiration och användbar kunskap.  

 

För journalister erbjuder dessa dagar en möjlighet att komma i kontakt med företagsledare 

och makthavare inom besöksnäringen och inte minst – en värdefull möjlighet att lära sig 

mer om Sveriges nya basnäring. 
 

Datum: Tisdagen den 5 februari, kl 12.00 – onsdagen den 6 februari 13.30 

Plats: Hotell Tylösand 

Arrangör: Visita och Svensk Turism AB 

 

Seminarier och måltider är kostnadsfria för journalister. Eventuella kostnader för resor och 

logi betalas av redaktionerna. 

 

Föranmälan krävs och görs till: c.holmberg@visita.se 

 

För ytterligare information, kontakta: 

Björn Lundell, pressekreterare, Visita 

08-762 74 22, 0708-96 90 12 
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Några av de som talar på Ledarforum… 
 

Regeringens syn på besöksnäringen 

Näringsminister Annie Lööf berättar hur hon ser på besöksnäringens betydelse för att skapa 

nya arbetstillfällen i hela landet. 

 

Destinationsutveckling ur ett globalt perspektiv 

Hör Garry White, VD för European Cities Marketing, berätta varför städer och inte länder 

är världens ekonomiska drivkrafter och varför svenska besöksnäringen ska blicka österut. 

 
Ny aktör inom besöksnäringen i Sverige 
Salvatore Grimaldi är affärsmannen som vågade ta steget in i besöksnäringen. På 

Salvatores nya satsning - Bianchi Café & Cykles - kan gästerna ta del av det bästa från 

Italien - högkvalitativa cyklar, god antipasti och stärkande espresso. Som ny aktör och 

ledare inom besöksnäringen – hur ser Salvatore på framtiden och hur ser planerna ut för 

Bianchi Café & Cykles?  

 

Svenskar – är ni inte riktigt kloka 
Colin Moon föreläser om kulturkrockar, kommunikation och kemi på den internationella 

arbetsplatsen. Han belyser kulturskillnader i allmänhet, och det svenska och det nordiska i 

synnerhet. Colin har också skrivit underhållande böcker om Sverige, svenskar och 

svenskhet – sedda ur en utomståendes förundrande perspektiv.  

 

Hur får man krafter att kämpa i motvind? 
År 1999 köpte fotografen Johan Hellström all ledig mark på Furillen. Förvandlingen av 

kalkstensfabriken påbörjades för att stegvis utveckla rumsuthyrning som senare blev 

dagens hotell- och restaurangverksamhet. Johan Hellström berättar om sin resa i med och 

motgång för att kunna förverkliga en dröm 

 

Och många fler intressanta talare… 

 

Moderator 
Moderator är Jan Wifstrand, tidigare anställd på Dagens Nyheter 1985-1991 som 

ekonomireporter. Från 2003 till 2006 var Wifstrand utgivare och chefredaktör för Dagens 

Nyheter. 

 

Ta del av hela programmet på www.visita.se/vblf13  
 

http://www.visita.se/vblf13

