
 

Inbjudan
till Utflyktsvägens nätverks, - medlemsträff och mingel-workshop!  
Tisdag 29 november 2016, på Scandic Stora Hotellet ”Grand”, i Nyköping 

Gör dig ledig för en inspirerande nätverksdag med Utflyktsvägens 
samarbetspartners och medlemmar från Södertälje - Nykvarns 
- Trosa - Nyköping - Gnesta - Strängnäs - Nyköping - Oxelösunds 
Kommuner – det är du värd!  

Hur kan jag som företagare eller förening ta del av den 
framgångsrika och växande turistnäringen?  
Vi har därför bjudit in några av våra samarbetsföreningar med 
liknande syfte, att medverka denna dag, samt turismansvariga i 
kommunerna.
Därför erbjuder vi alla i medlemmar och samarbetspartners i 
Utflyktsvägens område, att kostnadsfritt ställa ut på en ”ming-
el-workshop”. Mer information nedan.

Dessutom får du lyssna till Hans Remvig, från Resurs AB, - obe-
roende företag inom Resor & Turism, är ett av de mest erfarna 
konsultföretagen i Sverige inom vår bransch.   
Hans, rätar ut frågetecken, avslöjar siffrornas bakgrund, och 
redovisar färsk statistik för vårt område i Sörmland - och även 
svarar på våra frågor, exempelvis: Var kommer turisterna/besö-
karna ifrån?  
Hur transporterar man sig? Vilka marknader är viktiga? Hur är 
beläggningen och omsättningen? Vad vill man uppleva? Vad gör 
de? Hur ser utvecklingen ut? 

Dagens Moderator & Inspiratör, Karin Sandin, 
”Livsstilsutmanare”
”Karin är en modig och fängslande entrepre-
nör som berör med sin smittsamma glädje 
och har den gnista som världen behöver”

 

Varmt Välkommen!
Styrelsen för Utflyktsvägen – Gröna Kusten EF, i samarbete med Visit Nyköping- Oxelösund EF

Program- cirkatider 

Tid & Plats Tisdag 29 november 2016, Kl. 10.00-16.30, 
Scandic Stora Hotellet Nyköping,

 Lokal: Grand 
10.00 Samling registrering, mingelworkshop
10.30 *Utflyktsvägen -Gröna Kusten, Ordförande 

Magnus Scherp har ordet
 *Lägesrapport från Lars-Gunnar Thor 
10.50 Kommunsamarbeten Presenteras 
12.30 Lunch på Voyage 
13.30 Presentation av samarbetspartners, fören-

ingar
14.00-15.30 ”Hur ser Turismen ut i Sverige och Hur ser 

Turismen ut i Sörmland”
 Vi har bjudit in Hans Remvig, från Resurs, - 

oberoende företag inom resor & turism. 
 Hans Remvig, rätar ut frågetecken och 

redovisar färsk statistik för Utflyktsvägens 
område.

15.00 Em-fika, förfriskningar
16.00 Fortsatt presentation av samarbetspartners
16.30 Avslut

Scandic Stora Hotellet Nyköping sponsrar oss med förmånligt 
pris, vilket gör denna dag möjlig. Tanken med denna dag är att vi 
skall få inspiration, kunskap och njuta av en god ”arbetslunch” i 
det anrika hotellet som är ”still going strong”. 

En intensiv sommarsäsong är slut och är det dags för oss i branschen att 
planera för nästa år!



 

 

Mingelworkshop

Denna gång vill vi också gärna presentera våra kommuner och 
samarbetspartners och medlemmar för varandra.
Därför erbjuder vi alla samarbetspartners i Utflyktsvägens områ-
de, att kostnadsfritt ställa ut på en ”mingelworkshop” som sker 
parallellt, under hela dagen. För att sprida kännedom om den 
egna verksamheten, eller hitta samarbeten.
Ju mer vi kan om varandras anläggningar, tjänster, produkter, ju 
bättre service kan vi erbjuda alla besökare & gäster som färdas i 
nord-sydlig riktning, genom Sörmland och ner mot Östergötland 
eller vice versa.

Praktiskt:
Du får kostnadsfritt disponera bord, plats för 1-2 Rollups.
Ta med säljmaterial, visitkort, Rollups, eller produkter som visar 
din anläggning, produkter och tjänster.
Kom gärna vid 09-tiden så att du hinner rigga din egen ”station” 
innan alla kommer.

Anmälan: Senast 15/11, till både nätverksdagen och att 
medverka i vår mingelworkshop.
Avvikande kost:
Meddela vid anmälan om du ha behov av behov av avvikan-
de kost.
Viktigt!
Ta med visitkort/ broschyrer, (bra mingel vid fika/lunch-
pauser)
Anmälan och information till: 
Styrelseledamot & Sekr. Ann-Kristin Rahm, 
på MIC Produktion, Tel. 0708- 444720, 
Email: ann-kristin@utflyktsvagen.se
Kostnad:
Hela denna dag är gratis för medlemmar (1 pers/företag). 
Förutom en anmälningsavgift 50,-/pers. exkl. moms. 
För övriga, eller om du tar med kollegor vänner: 200,-/
pers.+ anmälningsavgift 50,-/pers. exkl. moms.
”No show” debiteras fullt pris (200: - + anmälningsavgift 50: 
-, även medlemmar).
Sprid gärna denna inbjudan till andra branscher i ditt nät-
verk som kan ha nytta av att samverka med oss inom Turist 
& Besöksnäringen.

Medlemskap
Vill man bli medlem/delägare i Utflyktsvägen, har vi ett 
rabatterat medlems paket för 2016-2017, om man beslutar 
före 30/12!
Kontakta vår projektledare Lars-Gunnar Thor, 
lars-gunnar@utflyktsvagen.se


