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Samarbete ska ge fler jobb inom
besöksnäringen
Hur ska besöksnäringen få en fortsatt positiv utveckling? Det ska politiker,
tjänstemän och besöksnäringens aktörer från hela Halland kraftsamlas kring
onsdagen den 17 februari. Då bjuder organisationerna Svensk Turism, Arena
för Tillväxt, Svensk Handel, Tillväxtverket, Visita och Visit Sweden
tillsammans med Region Halland in till ett möte.
Satsningen är en del av en Sverigeturné för näringen och nu det dags för
Hallands olika aktörer att samlas för en dag om besöksnäringens betydelse
för länets framtid. Flera inspirerande talare pratar om näringens nuläge,
möjligheter och utmaningar. Drygt 100 personer är anmälda!

Datum: 17 februari 2016
Tid: 14.00–17.00
Plats: Arena Vesterhavet, Motellvägen 3, Falkenberg

Dagen är till för alla som är en del av besöksnäringen och för dem som
arbetar aktiv med en fortsatt hållbar utveckling av näringen. Målsättningen är
att dagen ska öka kännedomen om:
•

besöksnäringens omfattning, utveckling och potential

•

de nationella organisationerna och deras verksamheter

•

utmaningarna besöksnäringen möter i lokalsamhället

•

utmaningarna besöksnäringen möter nationellt och
internationellt

– Vår förhoppning är att den här dagen ska bli startskottet för samarbeten
som skapar tillväxt och fler jobb, säger Ann-Mari Bartholdsson,
verksamhetschef inom regional utveckling i Halland.

Fakta/besöksnäringen:
Besöksnäringen är Sveriges största tjänsteexportnäring med ett exportvärde
på 96,5 miljarder kronor. För att förstå hur stort värdet är kan man jämföra
med järn- och stålindustrins exportvärde på 47 miljarder. Sedan år 2000 har
besöksnäringen skapat 50 000 nya jobb.

Kontaktperson: Ann-Mari Bartholdsson, verksamhetschef Näringsliv, Region
Halland, tel 070-206 62 68
Program bifogas.

halland.se visar vägen för besökare till Halland. Tillsammans med företagen
presenteras bland annat halländska upplevelser och paketerbjudanden. Här
hittar du som besökare dagsaktuell information om ledigt boende i Halland.
Du får tips på evenemang, besöksmål, boende, matupplevelser och spa- och
konferensmöjligheter. Välkommen till halland.se!
halland.se är en verksamhet inom Region Halland.
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