PRESSRELEASE 2018-01-25

Workshop för enad och hållbar besöksnäring
Ensam är inte stark när det gäller besöksnäring, men flera regionala projekt siktar nu
på att genom samsyn och gemensam utveckling stärka företag som arbetar med turism
i Blekinge. En milsten på vägen är en handbok i hållbarhet som nu sjösätts med en gemensam
hållbarhetsworkshop den 30:e januari i Karlskrona.
Strategin bakom de projekt som pågår är långsiktig, samtidigt som en koncentrerad satsning väntas få snabba
effekter. Den kommande workshopen ska ge fördjupade insikter i hur hållbar utveckling kan ge tillbaka och ge
företag en bestående tillväxt. Simone Wenzel, projektledare för projektet Arkipelagrutten, är positiv:
- Genom att skapa samsyn i en workshop så bygger vi en bra grund för satsningarna i regionen, så att de
verkligen kan ta fart. Workshopen baseras på vår helt nya handbok i hållbarhet som tagits fram av Blekinge
Arkipelag och Region Blekinge, och dagen kommer dessutom att ge företagen möjlighet att hitta saker att ta
tag i med en gång, och det är bra!
Workshopen organiseras av projektgruppen för Arkipelagrutten och hålls av hållbarhetsexperten Jan Peter
Bergqvist, författare och hållbarhetsveteran sedan tidigt 90-tal i bland annat Scandickoncernen. Framöver
kommer företag som har anslutit till företagsnätverk Arkipelagrutten också att ha möjlighet för konsultation
från Swedish Welcome för att i detalj analysera och konkretisera utvecklingsmöjligheter i lokala företag.
Handboken som ligger till grund för workshopen finns digitalt att läsa här.
De tre hållbarhetsfokuserade projekt som pågår i regionen just nu är:
Arkipelagrutten, som skapar ett nätverk av leder genom skärgårdslandskapet och knyta ihop
besöksnäringsföretag i biosfärområdet Blekinge Arkipelag. Läs mer.
CAT – Competence Academy Tourism utbildar och utvecklar besöksnäring i Blekinge och Skåne
inom digitalisering. Läs mer.
Cirtoinno, som drivs av Energikontor Sydost och syftar till att skapa cirkulära affärsmodeller och
kretsloppsanpassade tjänster, och därmed hållbara resmål. Läs mer.
Jan Peter Bergqvist är föreläsare, författare, hållbarhetsrådgivare och -expert och har
arbetat med hållbarhetsfrågor på ledningsnivå i servicebranschen sedan tidigt 90-tal. Jan
Peter har en bakgrund som vice-president sustainable business i Scandickoncernen och
miljödirektör vid Hilton International. Idag driver han SleepWell AB som hållbarhetskonsult
och hjälper företag i besöksnäringen samt servicebranschen att bli en del av lösningen för
en hållbar framtid.
Journalister och press är givetvis varmt välkomna till workshopen!

Workshopen hålls den 30 januari på Scandic, Karlskrona, i rum Saltö och pågår 9.00-15.30
För mer information kontakta:
Simone Wenzel
+46(0)70 010 15 76
simone@blekingearkipelag.se
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