
Exklusiv inbjudan för dig som samarbetspartner till Väsby Promotion:

Kommunicera med hjärtat

Vi vill tacka dig för att du som samarbetspartner gör det möjligt för 
Väsby Promotions verksamhet att utvecklas och därmed skapa 
förutsättningar för ett blomstrande näringsliv i Väsby. Vi bjuder 
därför in dig till en intressant föreläsning med Svenska 
Turistföreningen och efterföljande nätverkslunch.

Jenny Engström är kommunikationsansvarig på Svenska 
Turistföreningen som nyligen lanserade Sverigenumret. Till det 
numret kan vem som helst i världen ringa, och i andra änden svarar en slumpvis utvald svensk - ja, förutsatt att hon 
eller han har anmält sig som frivillig. Syftet med numret är att fler ska upptäcka Sverige och att få svenskarna att be-
rätta om sitt land på sitt eget sätt. Numret har spridit sig som en löpeld och stora utländska tidningar så som New York 
Times och The Guardian har skrivit om den unika kampanjen - 
Sverige är det första landet i världen som har ett eget telefonnummer! Stefan Löfven, Sveriges statsminister, har även 
han gått med i kampanjen och vid några tillfällen varit den som svarat i telefon. 

Kom och få inblick i hur Svenska Turistföreningen arbetar med besöksnäringen, varumärkesbyggande och hur man 
kan slå igenom med innovativ marknadsföring. Hur man hittar det där som är unikt och hur får man invånarna att bli 
ambassadörer för platsen? Välkommen att inspireras, knyta kontakter och avnjuta en god lunch.

Agenda 27 maj
Program 11:00-12:30
• Näringslivet och kommunen samverkar för ett företagsklimat i topp

Mathias Bohman, kommunstyrelsens ordförande, Upplands Väsby kommun 
Ethel Capelle, ordförande, Väsby Promotion

• Väsby Promotions arbete och kommande aktiviteter
Katarina Barter, verksamhetschef, Väsby Promotion

• Möt organisationen bakom Sverigenumret - en unik kampanj
Jenny Engström, kommunikationsansvarig Svenska Turistföreningen som nyligen lanserade 
kampanjen ”The Swedish number”

12:30-13:30 Lunch med mingel

Varmt välkommen!

När: 27 maj, 11:00-13:30
Var: Väsby Promotions lokaler, Kanalvägen 10 C, Upplands Väsby
Anmäl ditt deltagande till katarina.barter@vasbypromotion.se senast 23/5!

Väsby har de senaste åren haft en stabil topplacering i Svenskt Näringslivs ranking, fl era byggprojekt är i startgroparna i kommunen och allt fl er 
väljer att fl ytta hit. Arbetet med Väsbys attraktivitet för företagsetableringar, en välkomnande service och samverkan mellan kommun och näringsliv 
med en gemensam mötesplats är framgångsfaktorer.

om att vara äkta och relevant för att skapa engagemang i hela organisationen


