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

ARCTIC SPIRIT in 
SWEDISI-I LAPLAND 

NYA PRODUKTER 
& MARKNADER 

Destination Capacity 
Building in • Swedish 
Swedisli Lapland ·~::'=·'" Lapland® 

Produkt-
utveckling 
Modulen fokuserar på innovationsprocessen och kon-
kret produktutveckling riktat mot specifka målgrupper. 
Syftet är att utveckla internationellt gångbara resean-
ledningar. 

Vad jobbar vi med? 
- Produktutveckling kan ske på olika sätt. Inom modulen kom-

mer man att titta närmare på motivet till produktutveckling. Är 
det säsongsförlängning, att utveckla specifka produktfamiljer 
inom ett tema eller att utveckla nya produktsamarbeten inom 
en företagsgrupp eller destination som är aktuellt. 

- Målsättningen med modulen är att skapa nya produkter 
anpassade mot specifka marknader och målgrupper utifrån 
företagets förutsättningar. 

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 gäl-
ler vid så väl deltagande vid trä˜ar som i eget arbete mellan de 
workshops som anordnas. 

- Grundläggande kunskaper inom Word, Excel och Powerpoint. 

- För att delta i destinationen Swedish Laplands gemensamma 
marknadsaktiviteterna på tillväxt- och potentialmarknad är det 
ett grundkrav att ha genomgått modulerna Mot internationella 
gäster och Paketering & Kalkylering eller redan ha dokumente-
rad erfarenhet i nivå med dessa. 
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Innehåll: 
• Tematiska produkter och upplevelser 

Vilka teman är aktuella, trender och regional/lokal 
samverkan. 

• Förberedande samtal 
Behov, målgrupp, avgränsningar, deltagare i proces 
sen. 

• Idégenerering 
Idéutveckling & urval, konkretisering och produktbe-
skrivningar, feedback omgång. 

• Färdiga produkter 
Slutliga produktbeskrivningar för färdiga produkter 
och upplevelser. 

Tidplan: 
•  Utbildningen tar ca 8-16 timmar, fördelade på 
1-2 dagar. 

•  Antalet deltagare anpassas efter uppdrag.  

•  Utbildningsformen är Workshop. 

•  Datum för kursstart skräddarsys efter företa-
gets önskemål. 

Intresserad? 
Kontakta din lokala projektmedarbetare! 
Uppgifter om kontaktperson finns på: 
swedishlaplandvisitorsboard.com/?p=2104 

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. 


