
Nyhetsbrev 6, mars 2015

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

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

Program:

18.00 Välkomna!

18.15 Jan Evanson, 
           Kvalitet, samverkan och företagande
Jan Evanson äger och driver RAMOA, Ramkvilla Outdoor Activity 
tillsammans med Susanna Malmqvist. 
RAMOA ligger vid en annan sjö, närmare bestämt vid Klockaresjön som är 
Örkens norra del. Här har de skapat en Äventyrsby och erbjuder aktivite-
ter med naturen som arena. Jan som är civilingenjör i grunden, är en sann 
entreprenör som hyllar sin plats i Småland och brinner för kvalitet i sina 
produkter.  Även en lägre standard ska ha god kvalitet – då får vi nöjda gäs-
ter och kan göra bra affärer!

19.00 Sparbanken Eken 
Dina lokala bank i Åsnenområdet

19.20 Information om föreningens aktiviteter

19.30 Fika med macka och mingel

20.10 Årsmötesförhandlingar för medlemmar

Plats: Parken i Urshult
Tid: kl. 18.00
Anmälan senast den 1 april till info@destinationasnen.se

I detta nyhetsbrev:
•	 Välkommen till Inspirations-

föreläsning
•	 Kompetensutveckling

Välkommen till Inspirationsföreläsning!

Aktuellt, korta 
nyheter, tips
eller kuriosa!

Välkommen som medlem!
Föreningen Destination Åsnen väl-
komnar  både dig som driver före-
tag, förening eller är privatpersonl.

Klicka här för att läsa mer!
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Kompetensutveckling och tematräffar
Under året kommer föreningen att erbjuda olika aktiviteter till aktörer i 
Åsnenområdet. Aktiviteterna vänder sig i första hand till er som möter våra 
turister. Träffarna kommer bl.a. att handla om: 
Värdskap - Ökat värdskap kan utveckla min verksamhet (och mig själv!)
Naturkunskap - Grundkunskap om Åsnen som naturdestination och de 
unika naturvärdena som området erbjuder
Destinationssamarbete - hur drar vi konkret nytta av att tillhöra 
Destination Åsnen och Åsnens varumärke

Den 8 april bjuder Destination Åsnen ideell förening in 
alla Åsnenintressenter till en kväll för inspiration och 
samvaro i Parken i Urshult
För föreningens medlemmar avslutas kvällen med årsmöte

http://www.visitasnen.se/sv
http://destinationasnen.se/
mailto:info%40destinationasnen.se?subject=
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http://www.visitasnen.se/sites/asnen/files/medlemskapsinfo_2015.pdf

