
Torsdag 10 november  
Kl 12.00-17.00, Sky Hotel Apartments i Linköping

”Internationell destinationsmarknadsföring - insikter och trender ”  
Åsa Stengel Egrelius, Public Affairs Manager, Visit Sweden

Välkommen till en spännande eftermiddag, med fokus på Sveriges största näring  - besöksnäringen. 
Låt dig inspireras och ta chansen att nätverka med andra intressenter inom besöksnäringen i  
Linköping och Östergötland. 

Varmt välkommen önskar Visit Linköping & Co och Nulink!

Utländska turister till Sverige betyder ökade intäkter, men hur får vi resenärerna att välja just 
Sverige? Vad är det som lockar dem att komma hit? Vilka resetrender ser vi idag och vad tror vi 
kommer påverka resenärerna i framtiden? 

”Välkommen till Besöksnäringsdagen 2016!”  
Johan Rustan, VD Visit Linköping & Co, Yvonne Rosmark, VD Nulink 
Visit Linköping & Co och Nulink hälsar välkommen.

”Värdskap och besökskultur” 
Susanna Ståhl, Director of Operation Sweden & Denmark  
och Cecilia Linnér, Culture Officer Sweden & Denmark

Värdskapet är allas ansvar till ett välkomnande besöksmål. Vad gör vi inom 
Nordic Choice och Quality och vad kan vi alla göra tillsammans. Nordic 
Choice Hotels och Quality har 30 hotell i Sverige och Danmark, där bland 
annat Quality Hotel Ekoxen i Linköping ingår.

Registrering & 
 lunch  

12.00-13.00

Program 
13.00-14.40



Besöksnäringsdagen är ett initiativ av Visit Linköping & Co i samarbete med Nulink. Ett 
årligen återkommande evenemang som ska vara den självklara mötesplatsen för rese- och 
turismnäringen i Linköpings kommun med omnejd.

”När destinationer växer” Jerry Engström, Friluftsbyn

Jerry Engström är Fjällrävens tidigare globala marknadsdirektör som tog företaget från 
183:e till 3:e plats som Sveriges mest populära varumärke och vidare ut i världen. Därefter 
tog han det stora steget och startade FriluftsByn Höga Kusten. I år är FriluftsByn nominera-
de till Stora Turismpriset och har blivit en mötesplats för svenskt friluftsliv. Jerry delar med 
sig av sina bästa tips på hur man bygger ett starkt varumärke och går från idé till handling.

Lina Skandevall har rest några varv runt jorden i egenskap av resejournalist och numer 
chefredaktör för det digitala resemagasinet GoTraveling. Hon har fått möjlighet att träffa 
turistministrar, resejournalister, hotelldirektörer och turistbyråer världen över. Samtidigt är 
hon en stark ambassadör för regionen och ser stor potential i just besöksnäringen här.

Konferencier - Lina Skandevall

Avslutning

Fika & mingel  
14.40-15.10

Program  
15.10 -17.00


