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Det har varit ett tufft år för besöksnäringen med utmaningar, frustration och motgångar om vartannat. 
I våra tre kommuner har vi nu fått extra resurser att jobba mer med affärsutveckling och rådgivning för 
besöksnäringen och vi har nu det stora arbetet framför oss att lite mer i detalj planera vad som ska göras 
utifrån de behov som finns i vår besöksregion.
Men först måste vi fira att vi är igång som utvecklingsnod. Det gör vi med en kick-off, med inspiration och 
information. 
Så fixa en god konferensfika vid datorn, vi bjuder på Marcus Eldh och lite annat som kan vara bra att veta. 

25 FEBRUARI KLOCKAN 14.00-16.00
christina@tjugoettkonsulten.se
Vid anmälan får du en länk till Zoom, där vi möts digitalt.

Du har kanske sett i media att Vimmerby, Hultsfred och Eksjö har fått pengar av 
Tillväxtverket för ett projekt som ska stötta besöksnäringen? Nu är vi äntligen igång!

Nu vill vi komma i kontakt med dig som vill 
bli involverad i projektet, att utveckla och se 
framåt. På kick-offen kommer vi berätta mer, 
men helt kort kommer satsningen innebära:

Inspirationsföreläsningar
Studieresor (när vi blir bekväma att resa 
tillsammans)
Coachning, rådgivning av Christina 
Thorstensson
Christina kommer också samla in era 
önskemål om vad ni mer skulle behöva 
för input för att stärka era verksamheter. 
Tyvärr har vi ingen påse pengar att dela 
ut, men är vi kreativa tillsammans, 
kommer vi hitta annat som kommer 
företagen till nytta.

KICK OFF 

NU TAR VI NYA TAG! BLI INVOLVERAD, TILLSAMMANS MED MÅNGA 
HÄRLIGA MÄNNISKOR OCH FÖRETAG I TRE KOMMUNER

HAR NI NÅGRA FRÅGOR ÄR NI MER ÄN 
VÄLKOMNA ATT KONTAKTA OSS: 

Patric Engqvist, processledare
patric.engqvist@vimmerby.se

Christina Thorstensson, affärsutvecklare 
christina@tjugoettkonsulten.se

Tidigare turistchef i Vimmerby och Regionen. 
Nu affärsutvecklare och rådgivare för främst besöksnäringsföretag

TID : 
ANMÄLAN TILL :

Marcus har 15 års erfarenhet av att skapa och sälja upplevelser och har de 
senaste tio åren varit anlitad av alla Sveriges regioner, från Skåne till Lappland. 
Paketering, marknadsföring och webbplats för mindre besöknäringsföretag är 
några av Marcus många styrkor som han gärna delar med sig av.  
Sedan 8 år driver han WildSweden med fokus på svensk natur och vilda djur. 
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Ett sanslöst 
inspirerande föredrag. 
Blir så pepp att tänka 

nytt och om. 
Stort TACK!!!

Det var verkligen 
en givande 

presentation! 
Bäst hittills! 

Väldigt imponerande 
och genomtänkt, 

informativ föreläsning! 
Skulle vilja se den 

direkt igen.” 
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