INBJUDAN

Naturturism – hållbart företagande
Landshövding Per Bill hälsar välkommen till Gävle slott
och till en konferens för länets företagare inom naturturism.
Vad är framgångsfaktorerna bakom ett hållbart företagande?
Datum: tisdag 12 november
Tid: 09.30 – 16.00
Plats: Gävle slott
Anmälan: senast 6 november till www.lansstyrelsen.se/gavleborg
(Begränsat antal platser).

Naturturism – hållbart företagande
Konferensen är den första i en serie av tre inom naturturism
för att främja nya jobb och hållbart företagande i Gävleborgs
län under 2019/2020. Under resans gång vill vi gärna ha in
dina förslag på kompetenshöjande insatser! Vad vill du lära
dig mer om? Vad ser du att det finns för behov i länet?

Hanaw Rashid

Marcus Eldh

Föreläsare den 12 november
Kom och lyssna till Marcus Eldh som pratar om hållbart företagande
och vikten av lokal samverkan. Vad är framgångsfaktorerna och hindren
för ett framgångsrikt företagande? Varför är Gävleborgs län så bra för just
naturbaserad turism? Marcus Eldh är erfaren som företagare och en
mycket uppskattad föreläsare. Hans företag WildSweden har fått många
utmärkelser genom åren och framhålls ofta som gott exempel när det
kommer till hållbart företagande.
Vi blir ständigt bedömda och betygsatta på nätet. Hur förhåller vi oss
till det? Hur tar vi kontroll över våra kanaler och hur bemöter vi beröm
och klagomål? Hur hanterar vi feedback och respons på nätet? Den
uppskattade föreläsaren Hanaw Rashid tar upp konsten att kvalitetssäkra och nå ut via sina kanaler. En föreläsning och workshop som
kan lyfta ditt företag och bilden av hur det upplevs. Hanaw Rashid är
digital strateg och uppskattad föreläsare inom sociala medier. Ses ofta
på Nyhetsmorgon på TV4 och är kursansvarig på Berghs School of
Communication.
Programmet för dagen skickas ut till anmälda deltagare.
För mer information
Victoria Bonnevier, 010-225 12 82, victoria.bonnevier@lansstyrelsen.se
Maria Persson, 010-225 14 28, maria.helena.persson@lansstyrelsen.se
Datum, teman och var i länet resterande träffar genomförs kommuniceras
senare. Sker i samverkan mellan Länsstyrelsen Gävleborg, Region
Gävleborg, Leader Gästrikebygden och aktörer från länet.

