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Along the River to the Arctic – Original Lapland 
 

WORKSHOP #1 

FRÅN IDÉ TILL FÖRETAG 
- 

Lär dig mer om prissättning, paketering och produktutveckling 
 

26 – 27 oktober 

Arctic River Lodge, Tärendö 
 

OM PROGRAMMET 

▪ Hur skapar man en prisvinnande produkt? Björn Ylipää, författare till Smak av 

norrsken och utsedd till Bäst i världen; Matskrivande och Arktisk Gastronomi på 

World Cookbook Award 2018. (ENG) 

▪ Hur bygger man ett turistföretag med växtkraft i Särkimukka? Johan Väisänen & 

Sara Ljunggren, ägare av Explore the North om sin historia. (ENG) 

▪ Hur skapar man ett paket av turistprodukter och -tjänster? Lars Munk, Heart of 

Lapland om kalkylering och paketering. (SV/ENG) 

▪ Hur kan man finansiera investeringar till ett turistföretag? Länsstyrelsen Norrbotten 

& LEADER om investeringsstöd till besöksnäringen. (SV/FI) 

▪ Hur kan man sälja turistprodukter på nätet? Anne Kaakkuriniemi, Bókun om 

Internet-försäljning, bokningssystem och Bókun. (FI/ENG) 

▪ Bästa tillvägagångssätten för försäljning och marknadsföring. Laura Hokajärvi, 

Leader Tunturi-Lappi om sociala medier och digital marknadsföring. (FI/ENG) 
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Har du nyligen startat ett företag inom besöksnäring, eller har du kanske en företagsidé 

som du vill göra verklighet av? Kanske är du redan en turistentreprenör med ett företag 

du vill utveckla eller en förening med ett evenemang som har potential att växa. 

 

Häng med oss på workshop och få tips på hur du kan ta dig från idé till företag. Den  

26 - 27 oktober anordnar vi föreläsningar om hur man kan utveckla en efterfrågad 

produkt, hur man sätter ett pris på den och hur man säljer den på nätet. Och självklart ett 

bra tillfälle att träffa andra entreprenörer och entusiaster från både Sverige och Finland.  

 
Programmet pågår 

12:00 fredag 26 oktober – 13:00 lördag 27 oktober (svensk tid) 

på Arctic River Lodge, Niemenrova 43, Tärendö 

 

Detaljerat program: www.originallapland.com/events     

 

Programmet kommer hållas på engelska, svenska och finska (se specifikationer i 

programmet). Begränsat antal platser. Deltagandet är kostnadsfritt. Anmälan är bindande 

och måste göras senast den 10 oktober 2018. Kom ihåg att ange eventuella matallergier 

i samband med din anmälan. 

 

Mer information     jessica@tornedalen2020.se 

Anmälan           jessica@tornedalen2020.se  (Deltagare från Sverige) 

           iina.askonen@outokaira.fi   (Pello, Tornio & Ylitornio) 

           laura.hokajarvi@tunturileader.fi  (Enontekiö, Kittilä, Kolari & Muonio) 
 


