


Kvällens program 
 

 

 

18.00 – 19.15 Välkomna!  

   Mat och presentationer 

19.15   Besök i kyrkan   

20.00   Kaffe och äppelkaka – hur går vi vidare? 

20.30   Avrundning och avslut 

    

     
 







Bakgrund  

I den nya Besöksnäringsstrategin för Gotland nämns visionen att 

destinationen Gotland ska upplevas som norra Europas mest hållbara och 

attraktiva resmål år 2027. Dessutom är ett av flera mål att öka antalet 

utländska gästnätter med  

30 procent.  

 

Tillväxten för Gotland bedöms främst komma från länder som betraktas 

som närmarknader såsom Tyskland, Norge, Danmark och Finland. Att 

förbättra  

Gotlands kännedom på utländska marknader kräver fokus, uthållighet och 

smarta kommunikativa lösningar.  

 

Här ser vi att www.b2bgotland.com blir en viktig säljkanal i det långsiktiga 

arbetet!  

 





Vi ser behovet! 

 

 

 

 

 



 
• I dagsläget finns inget samlat material om 

Gotland för internationella reseproducenter, 

turoperatörer, rederier, mötesarrangörer etc.  

 

• Därför har vi skapat en digital plattform där vi 

presenterar Gotlands utbud av produkter och 

tjänster, tillsammans med en samlad 

presentation av våra leverantörer.  

 

• Enklare för arrangören att se vilka produkter 

och tjänster som passar för den målgrupp 

företaget vänder sig till 

 

• Genom en samlad och strukturerad presentation 

av leverantörer blir det enkelt för arrangören 

att se vem som ska kontaktas för vilken tjänst 

 

• Plattformen är en del i arbetet att öka antalet 

rese- arrangörer, kryssningsanlöp, möten, 

incentives, journalister m.fl. till vår 

destination.  

 

• Syftet är att plattformen långsiktigt ska bidra 

till det övergripande målet att öka antalet 

besökare till Gotland året runt.  

 

















Lansering Distribution Användning  

Vi smyglanserade sidan under sommaren, så den 

är live! 

 

Möjliga distributionsvägar 

www.gotland.com – 450.000 svenska/90000 

utländska besökare per år 

www.cruisegotland.se/flik ”För arrangörer” 

www.cruisebaltic.com 

www.cruiseeurope.com 

www.visitsweden.com/product  

Destinationgotland.se/resebyråinloggning? 

Medverkan i DG’s kampanj mot Tyskland? 

Sociala medier 

 

Användningsområden 

Som presentations/säljverktyg i samband med 

mässor/workshops/säljmöten mm 

 

http://www.gotland.com/
http://www.cruisegotland.se/flik
http://www.cruisebaltic.com/
http://www.cruiseeurope.com/
http://www.visitsweden.com/product


Din medverkan  

 

• Kostnadsfri medverkan  

• Produktsidan länkar till ditt företags 

hemsida –  behöver således uppfylla vissa 

grund-kriterier; 

 

• Att sidan är aktuell  

• Att den är uppdaterad  

• Att nödvändig information finns, (beskrivning 

(beskrivning av din produkt/tjänst och annan 

annan nödvändig information) så att en 

utländsk producent förstår din verksamhet.  

verksamhet.  

• Kontaktinformation och vägbeskrivning etc) 

etc) kommer att vara på engelska.  
 



PAUS  
med ”andlig 
spis” 













Vad behöver du tänka på när det 

gäller texter och bilder?  

Texter 

Beskriv med en kort, trevlig text vad det är du som 

företag erbjuder 

 

Vill man vara med i fler kategorier är det bra om 

man lämnar en text för varje kategori 

 

Bilder måste vara högupplösta – tekniska detaljer 

finns att hämta på sidan 

 

Om du behöver hjälp med översättning har vi avtal 

med en översättare som alla medverkande är 

välkomna att ta del av till en ringa kostnad.  

Mer info finns i formuläret. 

 

 



Visst har du en bild och 30 minuter till dessa 
verktyg som kan hjälpa till att öka din 
försäljning! 
 
Frågor? 




