
Onsdag den 15 november 2017
Kl 11:30-17:00, Scandic Frimurarehotellet i Linköping

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

Varmt välkommen önskar Visit Linköping & Co och ALMI!

Linköping idag och framåt! - Jörgen Nilsson, Visit Linköping & Co
Antalet gästnätter på hotell, stugor och vandrarhem i Linköpings kommun har ökat 13 år i rad.  
Få andra kommuner i Sverige kan visa på samma oavbrutna tillväxt. Visit Linköping & Co jobbar fort-
satt hårt för att denna tillväxt ska fortsätta. Jörgen Nilsson kommer berätta mer om hur bolaget idag  
jobbar utifrån besöksnäringsuppdrag och eventstrategin samt hur det ser ut framåt.  

Det verkliga värdet av Influencer Marketing - Linda Hörnfeldt, Influencers of Sweden
Influencer marketing är modeordet du jour och med tanke på att påverkarna i sociala medier kon-
verterar över 10 gånger bättre än bannerannonser så är det inte konstigt att alla vill hoppa på tåget. 
Men vad är det verkliga värdet av marknadsföringen och hur går du bäst tillväga? Här får du en crash 
course i hur du bäst jobbar med bloggare, YouTubers och andra influencers för att maxa din digitala 
marknadsmix. Linda Hörnfeldt är VD och grundare för Influencers of Sweden, Sveriges intresseorga-
nisation för social media influencers.

Att använda data och digitala kanaler för att fatta smartare beslut och nå nya kunder
- Johan Johansson, Outfox
Det har blivit mycket enklare att förstå dina kunder med hjälp av data. Att använda datan för att fatta 
smartare belsut och visa på effekten av exempelvis din markandsföring behöver inte vara svårt men 
det börjar bli ett måste. Johan kommer dema hur man kommer igång och vilka verktyg som behövs.

11:30-13:00
Registrering, lunch 

och leverantörsmässa

13:00-14:30
 Program del 1 av 

Besöksnäringsdagen

Besöksnäringsdagen



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

Går det att digitalisera en plats? - Cecilia Sandqvist, Gaia 
Går det att digitalisera en plats? Är det möjligt att öka upplevelsen och känslan med en digitaliserad 
plats? I takt med den digitala utvecklingen förväntar vi oss relevant information när vi behöver den 
- oavsett var vi är. Dessutom vill vi att det ska funka enkelt och snabbt, precis som på mobilen. Gaia 
Places är en tjänst för platsbaserad kommunikation. Den är molnbaserad, interaktiv och fungerar i 
realtid. Konceptet är utvecklat för att du som platsmarknadsförare enkelt ska kunna kommunicera 
och interagera med alla människor som rör sig på din plats, oavsett kanal eller plattform.

Marknadsföring och Social Media 2018 - Jerry Engström
Jerry Engström, f.d. Global Marknadschef på Fjällräven och grundare av Frilufts-
Byn i Höga Kusten delar med sig av hur du bygger ett starkt varumärke samt ger 
sina bästa tips på hur du marknadsför din verksamhet 2018. 

Avslutning

14:30-15:30 
Fika, mingel, 

leverantörsmässa

15:30-17:00 
Programdel 2 av 

Besöksnäringsdagen

Konferencier - Lina Skandevall
Lina Skandevall har rest några varv runt jorden i egenskap av resejournalist sedan 
tio år tillbaka. Hon är även redaktör och programledare för reseprogrammet Go 
Skandevall på NT24 och Corren 24. Hon har träffat turistministrar, resejournalister, 
bloggare, hotelldirektörer och turistbyråer världen över. Samtidigt är hon en stark 
ambassadör för regionen och ser stor potential i besöksnäringen här.


