
Tidplan: 
Utbildningen tar ca 32 timmar förlagda på 
4 heldagar. Första kursstart XXXXXXX. 
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MARKNADS
KÄNNEDOM 

ARCTIC SPIRIT in 
SWEDISI-I LAPLAND 

NYA PRODUKTER 
& MARKNADER 

Destination Capacity 
Building in - Swedish 
Swedisli Lapland '~ " Lapland 00 

Marknads-
kännedom 
Modulen genomförs vid ett workshop-tillfälle då man 
på djupet går igenom respektive geografsk eller tema-
tisk marknads specifka förutsättningar, drivkrafter och 
behov. 

Vad jobbar vi med? 
- Fokus ligger på kännedom om rese- och kundvanor, distribu-

tionsled, agenter och turoperatörer på aktuell marknad. 

- Fördjupning i de nya drivkraftssegmenten inom målgruppen 
Den globala resenärern. 

- I modulen kartlägger vi även hur kunden tar sig till och från 
respektive marknad till företaget. 

- Företagen får en möjlighet att lära sig om och ta ställning till 
vilka marknader som kan vara intressanta att bearbeta aktivt. 

Förutsättning för deltagande: 
- Vi söker tillväxtsatsande företag som står redo för att ta nästa steg i er 

marknadsutveckling. 
- Att man är beredd och inställd på att investera sin egen eller sina 

medarbetares tid i a˜ärs- och exportmognadsutveckling.Det gäller vid 
så väl deltagande vid trä˜ar som i eget arbete mellan de workshops som 
anordnas. 

- För att delta i de av Swedish Lapland Visitors Board anordnade gemen-
samma marknadsaktiviteterna på tillväxt- och potentialmarknad är det 
ett grundkrav att ha genomgått modulerna Mot internationella gäster 
och Paketering & Kalkylering eller redan ha dokumenterad erfarenhet i 
nivå med dessa. 

Intresserad? Kontakta din lokala projektmedarbetare! 
Uppgifter om kontaktperson finns på: swedishlaplandvisitorsboard.com/?p=2104 
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Innehåll: 
• Den globala resenären 
• Genomgång av drivkraftssegment 

Njutning, Natur & aktiviteter, Nya upplevelser, Eska-
pism. 

• Visit Sweden s och Swedish Laplands kom-
mande kampanjer och marknadsplaner 

• Leisure & MICE 
• Distributionsled 

Incoming, turoperatörer och DMCs. 

• Resevanor, skollov, helgdagar 
Planering för olika geografska marknader. 

• Hur kommer din internationella gäst till dig? 
Hur tar sig din gäst till och från dig, hur ser resan och 
transferlösningen ut. 

• Verktyg för marknadsplan i excel 
• Möjlighet till integrering i destinationen Swe 

dish Laplands gemensamma marknadsplaner 
på av företaget valda marknader. 

Tidplan: 
• Utbildningen tar ca 4-8 timmar, förlagt till 1 tillfällen. 

• Tidsåtgången beror på antal deltagare. 

• Antalet deltagare är fexibelt. 

• Utbildningsformen är en regional workshop. 

Exportmognads- och a˜ärsutvecklingsprogrammet Arctic Spirit in 
Swedish Lapland (ASSL) är utvecklat specifkt för företag som vill 
öka sin försäljning på den internationella resemarknaden. ASSL 
hjälper företag inom turism-och besöksnäringen med ny kunskap 
inom a˜ärskritiska processer. Programmet består av nio moduler 
som kan läsas fristående eller som ett sammanhängade program. 


