2019
storforsen
16–17 maj

ACADEMY of
Swedish Lapland

Välkommen till Academy of Swedish Lapland, 16 -17 maj 2019 – två innehållsrika dagar
med fokus på hållbarhet och morgondagens besöksnäring. Det blir dagar med värdefullt nätverkande, ny kunskap, intressanta föreläsningar och inspiration.
Deltagaravgift 2.295 kr exkl moms/pers. Logi i enkelrum, frukost, konferensprogram, fika, lunch,
3-rätters supémiddag ingår i deltagaravgiften.
Anmäl dig här. Anmälan stänger 29 april 2019.

Torsdag 16 maj

Vid sena avbokningar som görs efter 30 april debiteras 75% av deltagaravgiften.Avbokningar som görs senare än 8 maj
debiteras 100% av deltagaravgiften.

11.00
11.30
13.00
13.30

Registrering och incheckning
Lunch Hotell Storforsen
Välkommen till Academy of Swedish Lapland 2019
Trender och en hållbar framtid ur ett marknadsperspektiv
Chris Doyle, Adventure Travel Trade Association
14.05 Sveriges första digitala produktbank inom Travel Trade
Frida Lundqvist, Swedish Lapland Visitors Board
14.15 Fika
14.45 WORKSHOP: Vad innebär en hållbar utveckling för dig som entreprenör
i Swedish Lapland? Tillsammans pekar vi ut riktningen mot 2030
Emelie Persson Lindqvist, Sweco
16.50 Sammanfattning och avslut
17.00 Snittar och mingel
19.00 Supémiddag		
Utdelning av Award of Swedish Lapland
21.30 Spelning med Northern Indians
			

Fredag 17 maj

08.00
08.10
08.45

08.55
09.40
09.50
10.20
10.35
11.25
11.45
12.00

Inledning
Lindeborgs Eco Retreat – innovation, design & hållbarhet
Julia Lindeborg, grundare
Så certifierar du ditt företag enligt Naturturismföretagens
miljö- och kvalitetsmärkning Nature’s Best Sweden
Pär Innala, Naturturismföretagen
Tala till alla – en normkreativ inspirationsföreläsning
Maria Niemi, Hyvää Kommunikation
Så berättar vi historien om Swedish Lapland
Håkan Stenlund, Swedish Lapland Visitors Board
Fika
Att synas digitalt och hur vi kan bli mer framgångsrika på nätet
Petter Norén, Swedish Lapland Visitors Board
Så når du Foodies – hållbarhetskommunikation inom måltidsturism
Rachel Rau, Visit Sweden & Caroline Strindmar, Visita
Så bygger vi varumärket Swedish Lapland
Johanna Ögren & Richard Westerberg, Swedish Lapland Visitors Board
Avrundning och tack!
Lunch

Chris Doyle, Executive Director Europe, Adventure Travel Trade Association
Sedan 2004 har Chris spelat en nyckelroll i den strategiska inriktningen och utvecklingen av Adventure Travel Trade Association som finns i 90 länder världen över. Förutom att fungera som European
Editor for AdventureTravelNews™, den ledande digitala tidskriften för Adventure Travel Trade, övervakar Chris ATTAs utveckling och insatser i hela Europa. På Academyn kommer Chris att dela med
sig av de trender han ser inför framtiden och hur vi kan tänka hållbart ur ett marknadsperspektiv.

Emelie Persson Lindqvist, Hållbarhetschef, Sweco
Emelie är en inspirerande hållbarhetsspecialist med en bakgrund i mode- och kommunikationsbranschen. Idag är hon hållbarhetschef på Swecos Industri & Energisegment. På ett upplyftande och
begripligt sätt har Emelie lett hållbarhetsarbete för både skolelever som regeringskansliet. Under
Academyn kommer hon att presentera hållbarhet och vi kommer tillsammans att bena ut vad en
hållbar utveckling innebär för dig som entreprenör i Swedish Lapland. Vad kan vi göra tillsammans
och vad ska vår riktning mot 2030 vara?

Julia Lindeborg, Lindeborgs Eco Retreat
Var själv förändringen du vill se i världen. Med den övertygelsen byggde Julia och hennes man Carl
en ekologisk kretsloppsgård – ett nytänkande jordbruk, grönsaksodlingar, biodling, lieängar, biokolproduktion och ett biologiskt vattenreningssystem som skapar ett så livskraftigt och hälsosamt
system för liv i alla dess former – med visionen att bli ett av världens främsta ekohotell. Lindeborgs
Eco Retreat prisades 2017 av Nyköpings kommun som ”Innovatör inom turismnäringen 2017” Julia
kommer att berätta om deras hållbarhetsresa från hektiskt storstadsliv till hur man lär sig driva ett eco
retreat, hur man paketerar och prissätter connect-to-natureprodukter samt om deras matkoncept
med närproducerade produkter och smakupplevelser.

Maria Niemi, grundare och kommunikationsstrateg, Hyvää Kommunikation
Maria är kommunikationsstrateg och föreläsare – specialiserad på normkreativ kommunikation. Kort
sagt, hur du pratar med fler än de som redan nås av allt. Genom att kommunicera inkluderande stärker du varumärket, bygger förtroende och gör verksamheten relevant för framtiden. Maria lär oss att
kommunicera inkluderande – med alla, oavsett kön, etnicitet, sexuell läggning och funktionsvariation.

Caroline Strindmar, Hållbarhetsstrateg, Visita
Caroline Strindmar jobbar som hållbarhetsstrateg på Visita och är miljövetare i grunden. Hon har en
gedigen erfarenhet av både praktiskt och strategiskt hållbarhetsarbete i besöksnäringen som tidigare hållbarhetschef på Yasuragi och hållbarhetsprojektledare på Nordic Choice Hotels. Hon har blivit
utsedd till en av Sveriges 33 hållbarhetstalanger under 33, var finalist till Sveriges bästa hållbarhetschef samt Årets Branschstjärna. På Visita ansvarar hon för att vidareutveckla hållbarhetsområdet på
bred front och ska i största möjliga mån uppmana, uppmuntra och underlätta för besöksnäringen att
bli så hållbar som möjligt. Under Academyn kommer Caroline och Rachel att berätta mer om hållbarhetskommunikation inom måltidsturism

Rachel Rau, Projektledare, Visit Sweden
Rachel är projektledare på Visit Sweden för Knowledge Transfer Initiative & Food Travel. Hon kommer att bjuda på en föreläsning om vikten av att kommunicera hållbarhet samt ge oss konkreta tips
för hur man kommer igång. Visit Sweden har just tagit fram en onlineutbildning inom hållbarhetskommunikation för måltidsprogrammet.

