INBJUDAN
UPPSTARTSMINGEL TISDAGEN DEN 30 JANUARI

Datum: tisdagen den 30 januari 2018.
Tid: 13:00-17:00. Start med lunch kl. 13:00. Programmet pågår mellan 14:00-17:00
med efterföljande ”mat och prat” på egen bekostnad för er om som vill.
Plats: Elite Stadshotellet, Västerås.
Anmäl dig via e-post till: turism@regionvastmanland.se senast måndagen den 15
januari. Anmälan är bindande. Sker avanmälan efter anmälningstidens utgång och
ersättare ej deltar, debiteras 500 kr, exkl moms.
Bekräftelse: Bekräftelse skickas till anmäld deltagare efter anmälningstidens utgång.
Övrigt: Ange ev. kostallergi eller specialkost vid anmälan. Har du särskilda behov p.g.a.
funktionsnedsättning var vänlig informera om detta vid anmälan.

MYCKET MER ÄN BARA MINGEL!
På årets uppstartsmingel för Västmanland Turism får du inte bara höra om planerna
inför 2018, utan även lyssna på en mycket inspirerande föreläsning
med Jerry Engström.
Jerry Engström är Fjällrävens f.d. Globala Marknadschef
som sade upp sig för att ge sig in i besöksnäringen. Idag
bygger Jerry upp FriluftsByn i Höga Kusten och är en av
Sveriges mest anlitade bollplank inom destinationsutveckling och platsmarknadsföring. Jerry har prisats
som en av Sveriges bästa platsmarknadsförare och varit
nominerad till Stora Turismpriset. Jerry kommer dela
med sig av sin syn på hur en region går från en i mängden
till att lyckas sticka ut på en nationell och internationell
marknad och på så vis locka fler besökare till regionens
turismföretag.
Läs mer om Jerry på: www.jerryengstrom.se
Mer om FriluftsByn: www.friluftsbyn.se

Moderator är karismatiska Sofie Andersson. Sofie har en
lång erfarenhet från marknadsföring och destinationsutveckling inom besöksnäringen. Hon började sin karriär
som Sveriges yngsta turistchef för Sigtuna Turism och har
därefter haft rollen som Marknads- och försäljningschef
för bland annat Sala Silvergruva samt Affärsresande och
Evenemang vid Uppsala Tourism. 2013-2016 var hon
Marknads- och försäljningschef på Idre Fjäll där hon
också deltog i Dalarnas utvecklingsprocess för en ny
länsturismfunktion ”Nya Visit Dalarna”. Sedan ett år
tillbaka är hon Marknads- och försäljningschef på
Färna Herrgård & Spa.
Mer om Färna Herrgård & Spa: www.farnaherrgard.se

PROGRAM
13:00-14:00
14:00-14:50

Lunch
Moderator Sofie Andersson leder oss genom en snabbrepris av 2017 och
tar oss in i 2018
14:50-15:00 Bensträckare med frukt och vatten
15:00-16:30 Jerry Engström delar med sig av sin syn på hur en region går från en i
mängden till att lyckas sticka ut
16.30-17:00 Mingel med tilltugg
17:00Fortsatt mingel på Bishops Arms för de som vill
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