
EN UTBILDNINGSRESA MED  
INTERNATIONELLA BESÖKARE ÅRET RUNT



Gotland International är ett långsiktig regionalt samverkansprojekt 
med syfte att skapa förutsättningar för en starkare besöksnäring på 
Gotland året runt. Projektet drivs av Gotlands Besöksnäring AB med 
finansiering från EU's regionala utvecklingsfond (ERUF) och Region 
Gotland. 
Projektet har ett tydligt fokus på den utländska marknaden, att 
hållbart locka fler besökare till det unika Gotland, samt att 
underlätta för och driva nya affärer till öns näringsliv.  
Målgruppen är den tyske, danske, norske och finske resenären som 
vill uppleva en unik miljö och kultur i Skandinavien. 
GI fokuserar på exportmognad - en hållbar produkt- och 
affärsutveckling i samverkan med regionen och näringen där vi 
binder ihop det lokala till en attraktiv destination på en 
internationell arena.  
Målgruppen är gotländska besöksnäringsföretag med egen 
motivation och drivkraft att vilja utveckla sin internationalisering och 
exportmognad. 
Projektperiod 1 sept 2021 t o m 31 aug 2023

Detta är Gotland 
International



• Produkt- & affärsutveckling, paketering, 
marknadsföring, sälj 

• 5 träffar 
• November t o m mars 2023 
• Nätverk, affärsrelationer, samarbete 
• Toolbox med bl a Q&A, checklistor, 

bildbank och verktyg för 
internationalisering

Gotland International 
Academy del 2



GIA 2 - upplägg
• Utbildningen genomförs i 

form av 5 träffar med fokus 
på praktiska verktyg och 
nätverksbyggande. 

• Vår ambition är att förlägga 
några av träffarna på plats 
runt om på ön. 

• Träffarna pågår mellan 09.00 
och 16.00.  

• Vissa moment kommer vara 
digitala (exempelvis vissa 
inspirationsföreläsningar och 
vissa övningar).  

• Som stöd genom 
utbildningen får du en pärm  

 
 
 
 
 
 
 
 
med de modeller och 
verktyg vi använder oss av 
samt det egna 
arbetsmaterialet.  

• Varje deltagare får en buddy 
i form av en annan deltagare. 
Buddyn är precis vad det 
låter som; ett stöd och 
bollplank att stöta och blöta 

möjligheter och utmaningar 
och hemuppgifter med 
under kursens gång.  

• Hållbarhet och hållbara 
affärer i praktiken löper som 
en röd tråden genom 
utbildningen.  

• Johanna Skantze finns med 
på plats som processledare 
och vid varje 
utbildningstillfälle. 

• Barbro Trum och Anna Linton 
deltar som utbildare, coacher 
och kunskapsförmedlare. På 
plats, och vid vissa tillfällen 
digitalt.



GIA 2 - träffarna
Träff 1: 21 november 
Repetition av vårens utbildning. Övningar och fördjupning, lära 
känna varandra och bygga tillit. 
Träff 2: 30 november 
Konceptutveckling & sampaketering. Hitta partnerskap för att 
gemensamt skapa affärsdrivna nätverk. Förstå grunderna i 
storytelling. 
Träff 3: 16 januari, 2023 
Prissättning & sälj. Vad vi ska göra och hur vi ska sälja det. Förstå 
intäktsströmmar, skillnaden att arbeta med agenter eller sälja själv. 
Tittar på hur tydliga teman påverkar genomslaget. 

Träff 4: 13 februari, 2023 
Marknadsföring & kommunikation. Fokus på praktisk digital 
kommunikation, tips för att bygga relationer med sin kund och hur 
marknadsföra i sociala medier.  
Träff 5: 21 mars, 2023 
Utifrån deltagarnas behov och önskningar tar vi reda på vad vi 
behöver göra framåt tillsammans. Vi skapar förutsättningar för 
fortsatt samarbete 

• Samtliga träffar sker fysiskt kl. 09.00-16.00 

• Mellan träff 4 och 5 finns möjlighet för deltagarna att boka in sig på digital coaching. 
Deltagarna erbjuds 2 tillfällen per företag à 45 minuter. 

• Kunskapsutvecklingen sker i helgrupp, coachingen fokuserar på den individuella utvecklingen 
och på företagets action plan. 

• Utvärdering och uppföljning med deltagare vid varje utbildningstillfälle.



GIA 2 - utbildarna

Barbro Trum 
Processledare, produktutvecklare och 
workshopledare med bakgrund som 
hotelldirektör, restaurangchef och 
försäljningschef i en handfull 
turistnäringsföretag. Delaktig av 
utvecklandet av metod, innehåll och verktyg 
i Kurbits Affärsutveckling, Export och Mat. 
Har även utvecklat programmen Kurbits 
Finansiering och Kurbits Start.

Johanna Skantze 
Mångårig erfarenhet av processledning, 
regional utveckling och nätverksbyggande, 
både i Sverige och internationellt. Har skapat 
processer genom vetenskapligt beprövade 
metoder och verktyg i We are Laja. Lång rad 
ledarskapsutbildningar med fokus på 
självledarskap och integrering av 
förändringsprocesser. Processledare i vårt 
systerprojekt Sustainable Speis.

Anna Linton 
Affärsutvecklare, upplevelsedesigner och 
social media manager. Stor förmåga att 
skapa trygghet i en kreativ process, 
säkerställer att alla känner sig välkomna, 
inkluderade och värdefulla. Grym erfarenhet 
och kompetens för regional utveckling med 
erfarenhetsutbyte, processledning och 
samverkan. Skicklig på att coacha företagare 
och företagsledare.


