
Kroatien – ditt nya kontor! Kroatiens
turistbyrå lanserar ny kampanj för digitala

nomader
Kroatiska turistbyrån har lanserat en ny kampanj "Kroatien – ditt nya kontor!"
med målet att positionera Kroatien som en attraktiv destination för digitala
nomader. Som en del av kampanjen har en särskild landningssida på engelska
skapats, Kroatien – ditt nya kontor, på sajten croatia.hr. Sidan innehåller all
viktig information om tillståndsansökan och planerad vistelse för digitala
nomader i Kroatien.

Kroatien är ett av de första EU länderna som tagit fram särskilda bestämmelser som reglerar
en ettårig, tillfällig vistelse för digitala nomader. De nya bestämmelserna är ett resultat av ett
omfattande samarbete mellan inrikesdepartementet, Utrikesdepartementet, Europeiska
hälsovårdsdepartementet, Finansdepartementet och Departementet för turism och sport. Den
kroatiska turistnäringen lyfter denna unika möjlighet i samband med den starkt växande året-
runt-turismen som skapar nya möjligheter.

• Med ett bra kvalitetserbjudande och enklare förfaranden strävar vi efter att locka så
många digitala nomader som möjligt och därmed även marknadsföra vår destination,
säger Nikolina Brnjac, Kroatiens turist- och idrottsminister och tillägger;
 
• Digitala nomader är ett utmärkt tillskott för den kroatiska ekonomin och vi är mycket

nöjda med det faktum att digitala nomader visar ett ökat intresse för allt fler kroatiska
städer. 
Jag tror att Kroatien kommer att lämna starka intryck på de digitala nomaderna med sin
natur, kultur, skönhet och alla genuina erbjudanden. Jag önskar alla nuvarande och
framtida digitala nomader varmt välkomna till Kroatien – en av de mest eftertraktade
och unika europeiska destinationerna, avslutar turist- och idrottsministern Nikolina
Brnjac.

Det kroatiska parlamentet antog i slutet av november 2020 en ny utlänningslag som trädde i
kraft i början av 2021 enligt vilken "digitala nomader" kan beviljas tillfälligt uppehåll i Kroatien i

https://croatia.hr/en-GB/travel-info/croatia-your-new-office


upp till ett år. Målet med denna kampanj är att presentera Kroatien som ett land som
garanterar digitala nomader en bekväm och säker vistelse med levnadsvillkor av hög kvalitet.

• Kroatien är ett land där engelska talas av de allra flesta; ett land som erbjuder ett unikt
sätt att leva med äkta upplevelser, som har bra internetuppkoppling, gynnsamt klimat,
vacker natur, närhet till resten av Europa, som är mycket prisvärt jämfört med europeisk
standard och har dessutom mycket bra hälso- och sjukvård, säger direktören för
Kroatiens nationella turistbyrå Kristjan Staničić och tillägger att han förväntar sig att de
nya bestämmelserna och kampanjen, som kommer att pågå under hela året, kommer
att ha en positiv inverkan på att öka antalet digitala nomader till Kroatien i framtiden.

Kampanjen har redan fått positiv internationell uppmärksamhet i bland annat Forbes, Lonely
Planet och ett flertal amerikanska tidningar som lyfter Kroatien som en framstående destination
för digitala nomader.

För ytterligare information vänligen kontakta:  
Mr.Vedran Susic, chef för Kroatiens turistbyrå i Stockholm
 

E-post: vedran.susic.se@croatia.hr

Telefon: + 46 (0) 73-022 40 79
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