
Var med och förbättra  
Vänern som cykeldestination

Den 24 oktober bjuder vi in till ett fullspäckat program i syfte 
att utveckla cykelturismen runt Vänern. Experter inom områ-
det delar med sig av sina erfarenheter, men för att ta Vänern 
till en ny nivå krävs samarbete. Därför kommer diskussion att 
vara en levande del under hela dagen. Är du cykelentreprenör, 
tjänsteman, politiker, deltagare i ett projekt för att utveckla 

cykelturismen eller driver du en  boendeanläggning?  
Då är du varmt välkommen att delta. 

när: Den 24 oktober, kl. 9.30–16.00
var: Café Pärlan i Kristinehamn
anmälan görs senast: 16 oktober

Stor potential med cykelturism, men hur stor?
Katarina Bergstrand, grundare av Sweden by Bike, berättar om cykelturismens 
potential i Sverige och hur den den ser ut i dagsläget utifrån en nyligen genomförd 
kartläggning som hon har gjort på uppdrag av Tillväxtverket. Hon har själv, mycket 
framgångsrikt, sålt cykelresor över hela Sverige och har därför stor kunskap inom 
ämnet. Vi avslutar med en gemensam diskussion för att identifiera vad som krävs för 
att göra Vänern till en attraktiv cykeldestination.

Träningsresor – en växande trend
Träningsresor blir allt mer populära och idag finns mängder av resmål för just detta 
ändamål, men vilka krav ställer egentligen motionscyklister på till exempel boende, 
cyklar och leder? Den före detta proffscyklisten Glenn Magnusson, som under ett 
antal år har arrangerat träningsresor till Italien, är inbjuden för att svara på detta, vilka 
möjligheter han ser vid Vänern och mycket mer.

Barnfamiljer - den viktigaste målgruppen?
Att få barnfamiljer intresserade av cykelresor är en konst i sig. Vad efterfrågar de och 
vad bör man tänka på när man riktar sig till denna målgrupp? Johan Storm berättar 
om de erfarenheter han har fått genom företaget Sjötorps upplevelsecenter, där han 
har bedrivit uthyrning och försäljning av cykelpaket längs Göta kanal i över 20 år. 

Ett seminarium med inspiration, information och diskussion.

ANMÄL DIG HÄR

9.30–10.00 Fika
10.00–12.00 Katarina Bergstrand  
  – cykelturismens potential

12.00–13.00 Lunch
13.00–14.00 Johan Storm - Barnfamiljer som målgrupp
14.00–15.00 Glenn Magnusson - Träningsresor
15.00–16.00 Diskussion och summering av dagen

PROGRAM

https://docs.google.com/forms/d/1fbRV8SiUhlGHkXrozRLmfaCCUFVgrK0P77c05hxWr8o/edit

