
Israeliska Statens Turistbyrå får ny markedssjef
 

Irma Aalto har jobbet som markedssjef og assisterende direktør i Israeliska Statens Turistbyrå for de nordiske og baltiske
landene siden 2005. Ved årsskiftet begynner hun i en ny stilling i turistbransjen og hun blir erstattet av Göran Nilervall som
overtar hennes rolle.

 

I løpet av sin tid hos Israeliska Statens Turistbyrå har Irma Aalto bidratt til et stort kontaktnett og en svært positiv utvikling blant
reisearrangører, media og våre venner. I løpet av hennes tid har antall nordiske reisende til Israel økt med 53 %, en utvikling som
Irma naturligvis har vært en del av.

Den 2. januar begynner Göran Nilervall i stillingen som ny markedssjef og assisterende direktør. Göran kommer fra Litauens
Turistbyrå der han har vært destinasjonssjef. I 2012 jobbet han i et vikariat hos Israeliska Statens Turistbyrå, og han er derfor godt
kjent med hva jobben innebærer.

- Det skal bli utrolig morsomt og spennende å få jobbe med Israel igjen, et utrolig fascinerende land, og med dyktige
medarbeidere, sier Göran Nilervall om den nye stillingen.

Irma, som har en solid erfaring fra turistbransjen, vil i 2014 lede prosjektet "Strandutveckling Mälaren" for Upplands Bro, Håbo,
Järfälla, Ekerö, Upplands Väsby og Sigtuna kommune.

Vi takker Irma Aalto for et fantastisk arbeid og ønsker henne lykke til med kommende oppdrag!

Vi ønsker Göran Nilervall hjertelig velkommen!

Med vänlig hälsning

Erika Samuelsson PR manager

pr@igto.se

Tel. 46 8 213386 Mobil. 46 72 3113386

Den Israelske Turistkontor har som oppgave å markedsføre Israel som destinasjon i Norden og Baltikum, samt å formidle turistinformasjon til
allmennheten i disse landene. Den Israelske statens Turistbyrå arbeider direkte under turistministeriet i Israel. Sammenlagt finnes 18 turistbyråer rundt om i



allmennheten i disse landene. Den Israelske statens Turistbyrå arbeider direkte under turistministeriet i Israel. Sammenlagt finnes 18 turistbyråer rundt om i
verden som arbeider med å fremme turismen til Israel.

Opplev det unike Israel – Besøk Tel Aviv, Party- og Beachbyen ved Middelhavet som aldri sover – Streif rundt i fascinerende Jerusalem med sine tre
verdensreligioner – Flyt på det helsebringende Dødehavet – Svøm med delfiner og snorkle i Rødehavets korallrev ved Eilat – Gå i Jesus fotspor i det Hellige
landet – Vandre i Galilea med sin utrolige natur.

Les mer på www.goisrael.no   


