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Notiser

Aktuellt, korta
nyheter, tips
eller kuriosa!

Jerry Engström, Friluftsbyn
Jerry Engström är marknadschefen
som använder sina kunskaper och
erfarenheter till att skapa FriluftsByn på Höga kusten till en prisbelönt anläggning. Dessutom är han
en fena på platsmarknadsföring.
Jerry har bl.a. arbetat som marknadschef för Unilever och som
global marknadschef på Fjällräven,
ett varumärke som gick från beige
skogsmulle till att rankas bland
Sveriges bästa stjärnor, och internationellt känt.
Nu bygger han upp FriluftsByn och
utvecklar sitt arbete i armkrok med
Höga kusten för att få en riktigt bra
hävstång för sin verksamhet.
Jerry är en efterfrågad föreläsare
eftersom han delar med sig av sina
framgångar, misstag, lärdomar och
arbetsglädje till andra destinationer och företag. Om man bara får
använda ett ord för att beskriva honom så blir det multivitaminpiller!

Passion, tålamod och tillsammans!
Den 19 april bjuder Destination Åsnen in alla Åsnenvänner till
en kväll för inspiration och samvaro i Parken i Urshult. Kvällens
energiknippe till föreläsare, Jerry Engström kommer att bjuda
oss på en fartfylld föreläsning och konkreta exempel.
För den ideella föreningens medlemmar avslutas kvällen med
årsmöte.

Program
18.00 Nationalparksdestination Åsnen
Nu går startskottet för Åsnens nya projekt som ger oss möjlighet att ta
ett stort kliv framåt på vår resa mot Sveriges ledande Nationalparksdestination. Aktiviteterna i projektet kommer bl.a. ge stöd till företags
och föreningars utveckling av sina turistiska verksamheter och produkter. Karin Nilsson inleder kvällen med en presentation av projektets
möjligheter för Åsnens aktörer under de kommande tre åren.

18.30 Jerry Engström
- Det är tillsammans vi får lyftkraft!
Jerry berättar om hur han skapat hållbar tillväxt inom Unilever, Fjällräven,
Höga Kusten och FriluftsByn. Ikväll
delar han med sig av 15 års erfarenhet på
ett underhållande, inspirerande och även
utmanande sätt. Han pratar om vikten av att
förstå våra besökare och hur vi kan skära genom
bruset. Inte minst om värdet av att ha passion,
tålamod och att nyckeln är ”tillsammans”

20.00 Fika
20.30 Årsmöte för medlemmar

Välkommen som medlem!

Vår vision

Kontakta Destination Åsnen

Föreningen Destination Åsnen
välkomnar både dig som driver företag, förening eller är privatperson.

”Åsnen är det självklara valet för
människor som söker hållbara,
berikande och unika Natur- &
KultUrupplevelser”

visitasnen.se
destinationasnen.se
info@destinationasnen.se
Tel 070 363 41 65, Karin Nilsson

Klicka här för att läsa mer!

Foto: Per Pixel,
Jerry Engström egen bild

Plats: Parken i Urshult
Tid: kl. 18.00 -21.00
Anmälan senast den 7 april
till info@destinationasnen.se

