SKAPA UPPLEVELSER SOM VERKLIGEN
SÄLJER
En heldags inspirerande workshop i målgruppsanpassad
produktutveckling av upplevelser med Marcus Eldh från
WildSweden
När: 13 januari 2022, från kl 9 fram till kl 15.15.
Var: Fjällsätra, Undersåker
Hur: Vi sitter i ett konferensrum och arbetar individuellt och tillsammans för att ta fram
upplevelseprodukter. Föreläsningar och goda exempel varvat med diskussioner.

Workshopparna är delvis finansierade genom Europeiska jordbruksfonden för
landsbygdsutveckling och sker i samverkan med Länsstyrelsen Jämtlands län.

Hur säljer man en kajakhelg, en yogaretreat eller en guidad
skidtur?
Allt fler vill uppleva den svenska naturen, både internationella turister och lokala
semesterfirare. Men eftersom allt fler saknar kunskaper och mod att ta sig ut på egen
hand så finns det ett ökande behov av guidade aktiviteter och bokningsbara upplevelser,
något som saknas i många destinationer runt om i landet.
Men kan man verkligen ta betalt för att lära någon att paddla, spana efter uttrar eller plocka
svamp? Ja, det är så klar man kan.
Under den här dagen kommer vi att jobba systematiskt med en enkel men välbeprövad
modell som verkligen fungerar.
● Sålla fram en lovande produktidé
● Avgör vem som är din primära målgrupp och önskade gäst
● Utforma upplevelsens innehåll och upplägg efter önskad kund
● Ta fram bilder och texter som stämmer överens med kundens reseanledningar

Syftet med workshopen
Syftet med den här workshopen är att du ska få en förståelse för hur du kan ta fram
målgruppsanpassade upplevelser som kommer att vara så vassa att det kommer att bli lätt
att sälja. Folk kommer inte kunna motstå att trycka på boka-knappen!

För vem?
Den här workshopen vänder sig till dig som driver en verksamhet som säljer upplevelser, tex
guidade skidturer, kajakturer eller cykelturer. Du kanske är aktivitetsansvarig på ett hotell
eller driver ett aktivitetsföretag. Vi kommer att fokusera på naturupplevelser men det kan
även passa dem som är mer inne på kulturella eller historiska teman.

Program
Välkomstfika kl 9. Efter en kort presentation av dagen och alla deltagare så kommer vi att
varva korta inspirerande föreläsningar med diskussioner och grupparbeten. Du kommer
också få tid att arbeta individuellt med en konkret upplevelse. Tanken är att du ska gå hem
med en slipad upplevelse som är färdig att lägga på hemsidan.

Mat
Vi bjuder på välkomstfika och eftermiddagsfika. Vi serveras lunch i restaurangen som betalas
på plats.

Vad kostar det?
Den här workshopen finansieras till större delen av Landsbygdsprogrammet genom
Länsstyrelsen i Jämtlands län. Du betalar 500 kr + moms per person för att vara med.
Kostnad för mat och eventuellt boende/övernattning tillkommer.

Anmälan
Mejla Eva Jonsson eva.b.jonsson@lansstyrelsen.se, 010-2253355

