
Internationell naturturismkongress till Göteborg och Västsverige
2019
Den 16-20 september 2019 kommer världens största naturturismkongress till Göteborg och Västsverige. Bakom Adventure
Travel World Summit står den ledande globala organisationen för naturturism, ATTA (Adventure Travel Trade Association). 850
delegater från hela världen samlas på Clarion Hotel Post för att inspireras, nätverka, göra affärer och diskutera utveckling av
hållbar naturturism.  

Visit Sweden ansökte om att arrangera Adventure Travel World Summit tillsammans med Tillväxtverket och flera regionala turistorganisationer i
Sverige. Arbetet med kongressen och med visningsresor till olika delar av Sverige har redan startat, bland annat tillsammans med Turistrådet
Västsverige, Tourism in Skåne, Region Västmanland, Jämtland Härjedalen Turism, Swedish Lapland Visitors Board och Region Värmland.Visit
Swedens marknadsföring av Sverige i samband med Adventure Travel World Summit är en del av programmet Hållbar natur- och ekoturism på
landsbygden, som finansieras av regeringen.

- Vi är oerhört lyckliga över att få den här kongressen till Göteborg och Västsverige 2019. 2018 står italienska Toscana som värdar. Tidigare
år har arrangemanget hållits i alltifrån Chile och Alaska till Namibia, Brasilien och Mexiko. Det känns ärofyllt att ta över efter dessa
destinationer, och vi är ödmjuka inför uppdraget, konstaterar en glad Fredrik Lindén, vd Turistrådet Västsverige.

Stort intresse för Sverige

Adventure Travel Trade Association är den ledande globala branschorganisationen för naturturism. Man driver miljö-, hållbarhets- och
utvecklingsfrågor inom området, och ser naturturismen som ett verktyg för att förändra världen på ett hållbart sätt. Visit Sweden, Tillväxtverket
och regionerna har samverkat för att få kongressen till Sverige.

- Naturturism är ett område som växer starkt på den globala arenan, och det finns ett stort intresse för Sverige och vår natur med allt vad den
har att erbjuda i form av skogar, fjäll och skärgård med hög tillgänglighet. Vi svenskar spenderar mycket tid i naturen, och det är något som
utländska besökare också vill uppleva i allt större utsträckning, säger Fredrik Lindén.

”Day of adventure” och ”pre tours” visar upp svensk naturturism

Adventure Travel World Summit erbjuder kontaktytor som kommer till gagn för samtliga närvarande deltagare. En av dagarna är dessutom
avsatt som en så kallad ”Day of adventure”. Då beger sig delegaterna ut och upplever egenvalda aktiviteter ute i Västsverige. De korta
avstånden möjliggör också att närliggande regioner, som Skåne, Halland, Värmland, Småland och Östergötland också kan erbjuda
upplevelser under denna dag. Veckan innan kongressen kommer också så kallade ”pre tours” att anordnas runtom i landet. Då får alla
regioner möjligheten att sälja in bilden av Sverige som naturturismresmål, och delegaterna får uppleva ännu fler svenska naturupplevelser.

- Turistrådet ser det här som ett jättebra tillfälle att genom Västsverige befästa Sveriges plats på världskartan när det gäller hållbar
naturturism. Under de två år som är kvar till 2019 kommer vi att samverka med aktivitetsföretagen, men också med boendeanläggningar,
restauranger, caféer och andra besöksmål, som alla har möjlighet att skapa produkter kring naturturism som också innefattar mat och kultur.
Dessutom fortsätter vi vårt arbete med hållbar produktutveckling kring cykling, vandring, paddling, fiske och skidåkning, säger Fredrik Lindén. 
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