750 internationella naturresearrangörer och journalister kommer till Adventure Travel World Summit i Göteborg. Foto: Anders
Wester
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Välkommen till invigning och pressträff i
Göteborg den 17 september:
Världskongress för naturturism invigs av
näringsminister Ibrahim Baylan
Mellan 16 och 19 september arrangerar Adventure Travel Trade Association
sin årliga världskongress – i Sverige. 750 naturresearrangörer och natur- och
resemedier från hela världen kommer till Göteborg, och kongressen väntas få
stor betydelse för svensk naturturism. Näringsminister Ibrahim Baylan inviger
och deltar i en pressträff tillsammans med Visit Sweden, Tillväxtverket och
Turistrådet Västsverige.
Om en vecka riktas allt ljus inom naturturism på Sverige. Adventure Travel
Trade Association har valt Sverige som värdnation på grund av en stark
nationell samverkan och Sveriges starka fokus på hållbarhet.
Kongressen väntas få stor betydelse för turistföretag i hela landet för lång tid
framåt – i en näring som väntas fortsätta växa trots inbromsning i ekonomin i
många länder.
Medier bjuds in att delta på kongressens invigning och en efterföljande
pressträff.
Tid
Tisdagen den 17 september

Kongressens invigning
9.00-9.15
Pressträff
9.30-10.15
Efter en kort dragning ges tillfälle till enskilda intervjuer.
Plats
Kongressens invigning
lokal Drottningporten, entréplan, Clarion Hotel Post
Drottningtorget 10, Göteborg
Pressträff
lokal Roof top-sviten, vån 13, Clarion Hotel Post
Drottningtorget 10, Göteborg
Lokalen nås med direkthiss via Vinterträdgården på entréplan.
Medverkande vid pressträff
Ibrahim Baylan, näringsminister
Gunilla Nordlöf, Tillväxtverket
Ewa Lagerqvist, Visit Sweden
Fredrik Lindén, Turistrådet Västsverige
Webbsändning
Pressträffen direktsänds. Länk till sändningen ligger på
mynewsdesk.com/se/visitsweden på morgonen den 17 september.
Mer information och ackreditering till pressträff
Bitte Olsson, pressansvarig Visit Sweden, bitte.olsson@visitsweden.com, tel
0705-25 04 56

Visit Sweden är ett marknadsföringsföretag som gör Sverige synligt
internationellt som resmål och varumärke, så att fler turister från utlandet
kan bidra till fler jobb och större intäkter till staten och besöksnäringen.

Utländska turister spenderar årligen 144 miljarder kronor i Sverige och cirka
172 400 personer är sysselsatta i besöksnäringens företag*. Visit Sweden
riktar marknadsföringen till Sverigeintresserade människor i utlandet och
finns på plats i 9 länder. Bolaget ägs till lika delar av svenska staten genom
Näringsdepartementet och svensk besöksnäring via Svensk Turism AB.
(*Källa: Tillväxtverket, siffrorna avser 2018). http://corporate.visitsweden.com
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