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Tusen deltagare på årets BesöksForum

Årets stora möte för rese- och turistindustrin BesöksForum som arrangeras i Stockholm den
20:e november ser ut att bli en succ6. Arrangörerna räknar med tusen deltagare till ett
program som &icker rese- och turistindustrin på en högre nivå än någonsin tidigare.

Informationsteknik, marknadsföring, rekrytering och miljöfrågor varvas under årets
BesöksForum som går av stapeln den 20 november på Stockholmsmässan i Älvsjo.

Programmakaren Ulf Aberg har tillsammans med arrangörerna Stockholm Convention Bureau
och Stockholmsmässan skräddarsytt ett program som är intressant för hela branschen.
Branschfolk från såväl inhemsk som internationell turistindustri kan få sin del av kakan.
Föredragen som börjar på måndag morgon avslutas egentligen inte förrän tisdag morgon då
samtidigt Scandinavian Travel Market öppnar.

Destinationsmarknadsforing har en given plats i kunskapsstämmans utbud. Dit hör amerikanen
Irving J Rein som inleder med att fokusera på vad regioner, städer och hela länder kan lyfta fram
för att marknadsföra sitt område. Dit hör också Christer Asplund och Ulf Åberg som i tio
punl«er redovisar vilka minsta gemensamma nämnare som finns för att få ett resmål
konkurrenskraftigt. Göteborgs turistchef Claes Bjerkne visar hur man på västkusten lyckats
kraftsamla olika aktörer inom branschen. Vi får också en genomgång av nödvändiga verktyg för
att lyckas lokalt ute i företagen eller kommunerna av Björn Löfquist och Martin Rosborg.

INBLICKAR AV TTöCST.I. KVALITET
Svensk turistnäring har ju brottats med många problem under senare år. Därför blir det extra
intressant att lyssna till dansken Jörgen Bertelsens vinkling av hur Sverige borde marknadsföras
som turistland. Från Hollands turistråd kommer Hans A T Cornelissen att beskriva hur offensiva
och annorlunda kommersiella grepp lett till framgång på flera marknader. Men det handlar inte
bara om marknadsföring av resmåI. Moderna och tidstypiska verltyg som Informationsteknik
behandlas ingående av datakonsulterna Gilbert Archdale och Jan Johnsson samt journalistön Peter

Höök. Även den rena turistforskningen ges utrymme.

Rekryteringsfrågor finns också på programmet liksom kommunikation, behovet av varumärken ,

miljöns och naturens be§delse för näringen samt dagsaktuella frågor som en paneldebatt om
branschens trovärdighet. Medicinaren Martin Ingvar tar slutligen med deltagarna på en vindlande
resa i hjärnan och på tisdagsmorgonen ger oss britten Richard D kwis en lektion i hur man lär
sig förstå andra människor bättre - oavsett ursprung.

Pris till årets turistfrämjare delas också ut i samband med BesöksForum av Turistjournalisterna
och marknadsföringsföreningen HSMA. Priset tilldelas den person eller det företag som giort en

enastående insats för svensk turistnäring under året. Förra året gick priset till Lisebergskoncernen
i Göteborg.

FOTNOT: BesöksForum är en kunskapsstilmma för hela rese- och turistindustrin. Den har stiftats av Stockholm
Convention Bureau och Stocttrolmsmässan och arrangeras nu i höst den 20 november för fiärde fl1s1 i 6[gs,ans

lokaler. Förra året fanns drygt 1.200 deltagare på plats.

För vidare information - var god kontakta Ulf Åberg på telefon 0415-150 10.

ADRESS TELEFON TELEFAX

Stockholm Convention Buerou
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