Gör som Charlotte Kalla & Kungen. Besök Ulricehamn!
Fredagen 25 januari 2019 i samband med att FIS Cross Country World Cup
går av stapeln i Ulricehamn bjuder Näringsliv Ulricehamn in dig till en spännande
föreläsningsförmiddag där evenemang som reseanledning står i fokus.
Vi kommer att få lyssna till Leif Johansson från Riksidrottsförbundet, Rony Forsberg Event
Manager för Skid-VM i Falun 2015, Research One och Branäsgruppen.

Program
08.30 Registrering Folkets Hus. Kaffe/te & smörgås.
09.00-09.45 Leif Johansson – Riksidrottsförbundet.
Internationella idrottsevenemang engagerar hela Sverige!
Öka samverkan mellan olika destinationer och förbund för att bli konkurrenskraftiga i våra
ansökningar. Evenemang skapar uppmärksamhet, ger bra marknadsföring och skapar kännedom om
våra destinationer och Sverige. Analysredskap för hållbara ansökningar.

09.45-10.30 Rony Forsberg VD Jönköping Airport – Event Manager Skid VM i Falun 2015.
Rony tar oss med på resan som evenemangsansvarig för ett världsmästerskap, där flera år av
planering ligger till grund för ett lyckat genomförande. Rony berättar också om hur de knöt samman
tävlingsarenan med centrum och fick på så sätt besökarna att handla i butikerna, fika, äta och ta del
av övrigt utbud, vilket skapar bra förutsättningar för att få med sig näringslivet när man vill satsa.

10.30–10.45 Bensträckare och förfriskningar.
10.45–11.15 Research One - Undersökningar inom turism och evenemang.
Vikten av att veta mer om besökaren och vad som är en god investering och reseanledning.

11.15–11.45 Branäsgruppen/Ulricehamn Ski Center - Kort väg till långa åk!
Varför man väljer att satsa på skidanläggningar så långt söderut.

11.45. Buss upp till världscupområdet.
12.30–13.30 Vi avslutar förmiddagen med lunch uppe på världscuparenan.
Här får vi lyssna till Ulricehamn Ski Events VD Johan Falk när han berättar om vägen fram till
världscupen. Kanske får vi också se en och annan världsstjärna glida fram på stadion.

Ca 14.00. Buss tillbaka ner till centrum.
Vi hoppas att vi får se er som våra gäster i Ulricehamn.
Varmt välkomna!
Helena Haglund
Turistchef Näringsliv Ulricehamn
Anmäl dig till info@nuab.eu
195: -/person.
Sista anmälningsdag 14 januari!
Begränsat antal platser!

