
VILL DU DELTA VID FORUM PÅ PLATS?
DELTAGARAVGIFT, INKL. MÅLTIDER OCH FIKA: 
n Icke medlemmar: 1 200 kr + moms.
n Naturturismföretagens medlemmar:
600 kr + moms.
n Nature’s Best: kostnadsfritt, 1 pers/företag.
n Naturturismföretagens partners:
Kostnadsfritt /2 personer.

Boende på Hotell Lappland: 
Enkelrum 791 kr  + moms. 
Dubbelrum 1 136 kr + moms.
Obs! Bokning för boendet ordnar du själv. Du får en kampanjkod i samband med  anmälan.  

VILL DU DELTA VID FORUM DIGITALT? 
DELTAGARAVGIFT:
n Icke medlemmar: 500 kr + moms.
n Naturturismföretagens medlemmar:
250 kr + moms.
n Nature’s Best: kostnadsfritt,
1 pers/företag.

För dig som är verksam inom naturturism i Sverige är det 
nu än en gång dags att anmäla sig till höstens viktigaste 
träff. I år arrangeras Forum för naturturism i samarbete 
med Region Västerbotten.
Årets tema: ”Social hållbarhet i landsbygden”

Träffen är ett hybridmöte vilket innebär att du kan delta på plats eller 
digitalt. Programmet bjuder på inspirerande talare, information och  
inspel från branschen, runda bordet-diskussioner samt mingel och  
samtal med kollegor i branschen. 

Nytt för i år är att du även har möjlighet att delta digitalt vid tre korta  
förberedande seminarier inför Forum för naturturism. Dessa seminarier 
kommer att hållas under hösten och utgår ifrån de programpunkter  
som utgör temat för själva forumet.

Programinnehåll
Klustersamarbeten
Hur ser en framgångsrik mikro- 
destination ut? Vad gör du som  
företagare när bygden inte är med?

Transport och tillgänglighet  
i landsbygden
Hur fungerar en inkluderande  
naturmiljö? Hur kan en framgångsrik 
naturturismverksamhet påverka  
infrastrukturen?

Ekonomisk hållbarhet
Hur kan en väl fungerande och  
ekonomiskt hållbar samarbetsmodell 
se ut? Konkreta tips för en hållbar 
verksamhet.

Klimatets påverkan på  
naturturismen
Hur påverkas vi som företagare 
av klimatförändringarna?

Rundabordet-samtal
Ett mer detaljerat program 
presenteras på webben.

��
��Forum för naturturism 2022 

15–16 november, Hotell Lappland 
Lycksele, Västerbotten

Information om forumet och hur du anmäler dig finner du här: 
https://naturturismforetagen.se/forum-for-naturturism
Har du frågor? Kontakta cecilia.henrikson@naturturismforetagen.se 

Varmt välkommen!
MED FINANSIERING FRÅN OCH I SAMARBETE MED:




