
Israeliska Statens Turistbyrå får ny marknadschef
 

 

Irma Aalto har arbetat som marknadschef och biträdande direktör på Israeliska Statens Turistbyrå för de nordiska och baltiska
länderna sedan 2005. Vid årsskiftet går hon vidare till ny tjänst i turistbranschen och ersätts av Göran Nilervall som tar över
rollen.

Irma Aalto har under sin tid på Israeliska Statens Turistbyrå bidragit till ett stort kontaktnät och en mycket positiv utveckling bland
researrangörer, media och våra vänner. Under hennes tid har antalet nordiska resenärer till Israel ökat med 53%, en utveckling
som Irma självklart varit en del av.

Den 2 januari tillträder Göran Nilervall som ny marknadschef och biträdande direktör. Närmast kommer Göran från Litauens
Turistbyrå som destinationschef. Under hela 2012 vikarierade han på Israeliska Statens Turistbyrå och är väl insatt i vad arbetet
innebär.

- Det ska bli otroligt kul och spännande att återigen få arbeta med Israel, ett otroligt fascinerande land, och med duktiga
medarbetare, säger Göran Nilervall om den nya tjänsten.

Irma som har en gedigen erfarenhet från turistbranschen kommer under 2014 leda projektet "Strandutveckling Mälaren" för
Upplands Bro, Håbo, Järfälla, Ekerö, Upplands Väsby och Sigtuna kommun.

Vi tackar Irma Aalto för allt fantastiskt arbete och lyckönskar henne med kommande uppdrag!

Vi välkomnar varmt Göran Nilervall!

Med vänlig hälsning
Erika Samuelsson
PR manager
pr@igto.se
Tel. 46 8 213386 Mobil. 46 72 3113386

Israeliska Statens Turistbyrå har som uppgift att marknadsföra Israel som destination i Norden och Baltikum samt att förmedla turistinformation till
allmänheten i dessa länder. Israeliska Statens Turistbyrå  arbetar direkt under turistministeriet i Israel. Sammanlagt finns 18 turistbyråer runt om i världen
som arbetar med att främja turismen till Israel.

Upplev det unika Israel – Besök Tel Aviv, Party- och Beachstaden vid Medelhavet som aldrig sover – Strosa runt i fascinerade Jerusalem med sina tre
världsreligioner – Flyt på hälsosamma Döda havet – Simma med delfiner och snorkla i Röda havets korallrev vid Eilat – Gå i Jesus fotspår i Heliga landet –
Vandra i Galiléen med sin häpnadsväckande natur.



 Läs mer på www.goisrael.se 


