VÅRT ERBJUDANDE

Kunddriven
destinationsutveckling

Vi ger dig som näringslivschef/destinationschef möjlighet att
låta dina företagare stå i fokus under en dag för att få fram
deras viktigaste frågor med syftet utveckla din kommun i ett
Skavlan-liknande möte.

LOKALA
HJÄLTAR
& DATA

NÅGRA STOLAR PÅ EN SCEN,
KUNNIGA MÄNNISKOR OCH EN MODERATOR
Med på scen har vi Lars-Börje ”Bulan” Eriksson som startade bolaget Geztio för att
han tror att besöksnäringen har förmågan att bidra till en säkrare och hållbarare värld
efter ha varit VD för Åres destinationsbolag mellan 2008-2013.

”Att utveckla turism handlar om att skapa fantastiska upplevelser
för gästen och för att kunna göra det måste en hel destination
kunna samarbeta! Det underlättar enormt mycket om företagarna
och destinationen ser kundens behov och beteende på samma
sätt för att komma fram till effektiva lösningar. Framtidens kunskap om gästen finns i big data och business intelligence tjänster
som mitt nya bolag Geztio har tagit fram!”
Lars-Börje ”Bulan” Eriksson

Geztio är en forskningsbaserad tjänst för besöksnäringen som ger företag och destinationsbolag realtids kunskap om gästerna i sin destination. Forskningen har visat
att gemensam kunskap om gästen, samtidigt, till alla i en destination skapar mer
effektiv samverkan och är en lösning för att utveckla branschen i framtiden.
Moderator är Stefan Jonsson som under drygt 20 år drivit och ägt företaget SAJ
Förmedlingsbyrå tillsammans med sin fru Anna. SAJ är som ett av Sveriges ledande
föreläsar- och eventbyråer, som samarbetar med de bästa föreläsarna, moderatorerna och experterna inom olika teman, områden och inte minst branscher.
DELAR AV PROGRAMMET:

• Bulan berättar om sitt OS brons och vad han
gör idag.

Tillsammans med SAJ har Geztio skapat ett möteskoncept som syftar till att utveckla
destinationer och lyfta de lokala hjältarna.

• Stefan tar Skavlans roll i ett samtal med
de Lokala hjältarna

De lokala hjältarna består av alla som är verksamma inom besöksnäringen (hotell,
pensionat, vandrarhem och campingplatser), restaurangnäringen (restauranger och
caféer), handeln och event- och aktivitetsbolag.

• ”Heta Stolen” där vi pratar om roller, ansvar
och förväntningar med ansvariga tjänstemän.

– Utan de lokala hjältarna så står vi oss slätt oavsett om destinationen heter Åre,
Båstad, Jukkasjärvi, Hjo eller Stockholm, säger Stefan Jonsson på SAJ Förmedlingsbyrå
AB, som är Sveriges äldsta föreläsarbyrå och dessutom experter på möten och events.
– Att utveckla turism handlar om samverkan mellan människor, samverkan handlar
om samtal och att kunna driva ett samtal är en konst som Geztio och SAJ vill ge de
som vi möter i vårt Lokal Hjältar koncept, säger Lars-Börje “Bulan” Eriksson VD på
Geztio. Stefans stora erfarenhet av att driva samtal och lägga upp föreläsningar
kommer vara till stor hjälp för Geztio där vi kompletterar varandra på ett bra sätt.

» LARS-BÖRJE ”BULAN” ERIKSSON

• ”Afternoon Tea” inspiration av Bulan om
hur man kan organisera destinationsutveckling i framtiden.

STEFAN JONSSON

MÅLET MED DAGEN:

• Identifiering av ett antal tydliga behov
i er destination.
• Förslag på ett antal lösningar
• Inspiration till framtidens destinationsutveckling
• En start på en ny dialog om utvecklingen av era destinationer

Lars-Börje ”Bulan” Eriksson, mobil 070-586 60 60 e-post bulan@gezt.io
Stefan Jonsson, mobil 0705 - 177 046 alt stefan@saj.se
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