Tillsammans är vi Västmanland Turism!
Det är du som turismaktör som sätter Västmanland på kartan genom att ta emot länets besökare
med ett gott värdskap och hållbara produkter.
Vi bidrar med övergripande samordning och insatser för att stärka ditt erbjudande ytterligare.
Läs om våra tjänster och anmäl dig till vår utvecklingsprocess!

Rådgivning för en bättre gästupplevelse och en hållbar utveckling
Professionell rådgivning för att stärka ditt företag i kvalitet och hållbar utveckling. Rådgivningen ger dig en
komplett nulägesanalys, samt råd och tips hur du kan förbättra gästens upplevelse. All rådgivning sker på plats
och består av ett oanmält besök, ett bokat möte och en efterföljande rapport. Rapporten speglar din verksamhet
och kan med fördel användas internt och gentemot samarbetspartners för att bekräfta verksamhetens styrkor
och vara en handlingsplan och checklista för utveckling. Angelika Wernersson jobbar som Swedish Welcomerådgivare med lång erfarenhet i denna unika metod och från besöksnäringen.
Kontakt: angelika.wernersson@regionvastmanland.se, telefon 021 – 481 82 68

Verksamhetsanpassad rådgivning i digitala kanaler och sociala medier
Rådgivning i hur du använder digitala kanaler och sociala medier för att nå ut till dina kunder på ett effektivt och
bra sätt. Rådgivningen är verksamhetsanpassad och bygger på hur långt ditt företag kommit i den digitala
utvecklingen. Ett personligt möte för genomgång av bland annat Google My Business, TripAdvisor och Facebook
samt support under ett år är några av fördelarna. Pia Axelsson har jobbat som digital strateg i fyra år och har 400
rådgivningar i ryggsäcken. Hon har också anlitats för att hålla workshops och seminarium runt om i Sverige.
Kontakt: pia.monia.axelsson@regionvastmanland.se, telefon 021 – 481 82 61

Affärsutveckling och internationell försäljning
Du kan få råd och stöd kring produktutveckling och hjälp med att identifiera lämpliga målgrupper för din produkt.
Genom att delta i vår utvecklingsprocess når din produkt ut på en internationell marknad genom de mässor och
workshops som vi medverkar på. Företag som deltar i utvecklingsprocessen prioriteras även vid pressresor och kan
exponeras på vår webbplats vastmanland.se, i våra sociala medier, i vår internationella produktmanual för
researrangörer samt i vår aktivitetsbroschyr. Åsa Stanaway jobbar som internationell säljare och affärsutvecklare och
delar gärna med sig av sin kompetens byggd på erfarenheter från över 20 års arbete med besöksnäringen i Sverige,
Nya Zeeland och Australien.
Kontakt: asa.stanaway@regionvastmanland.se, telefon 021 – 481 82 60
För kontakt om den övergripande verksamheten och information om besöksnäringen
i regionen och nationellt kontakta Henrik Wester,
henrik.wester@regionvastmanland.se, telefon 021 – 481 82 54.

