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HEMMAPLAN
Ny marknadschef
Efter en noggrann rekryteringsprocess kan Next 
Skövde nu presentera sin marknadschef. Hon heter 
Charlotte Backman och är idag rådgivningschef på 
Hushållningssällskapet Skaraborg. Tjänsten som 
marknadschef är helt ny och är en viktig del av den 
treårsplan som styrelsen antagit för Next Skövdes 
utveckling. Vi har arbetat hårt med att förbättra 
kommunikationsdelen av vårt uppdrag under 2016, 
och nu får en stor pusselbit på plats för att kunna 
fortsätta den utvecklingen. Charlotte Backman 
tillträder som marknadschef den 1 februari 2017. 

OMVÄRLD
Turismen i Sverige går uppåt
 Utländska besökares konsumtion uppgick till 112,6 miljarder kronor under sommaren 
förra året, vilket innebär en ökning på 17,9 % i jämförelse med samma period år 2014. 
Siffrorna för 2016 är inte fastslagna ännu, men allting tyder på att det kommer att bli 
ytterligare ett starkt år. 

Bra sommar för Göta Kanal
Göta Kanal har ökat både på land och i vattnet. Fritidsbåtarna som tagit sig genom kanalen har varit 10 % fler 
jämfört med förra året. Företagen vid kanalens sidor har uppgett höga resultat. Bland annat har Göta Kanals 
besökscentrum i Berg besökts av 23 000 personer sedan öppningen i maj, långt över vad som förväntades. 
Göta Kanals besökare sätter betyget 4.6 av 5 på sin upplevelse.

Liseberg vill expandera med ny vattenpark och storhotell
Nöjesparken Liseberg i Göteborg har planer på att addera en vattenpark och ett storhotell till den nuvarande 
nöjesparken. Parken vill även kunna ha öppet året runt. Planerna går under namnet Jubileumsprojektet och 
allt beräknas vara klart till Göteborgs 400 års-jubileum år 2021, till en kostnad av 1,9 miljarder.
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Gemensamma lokaler / Visitor Center Skaraborg
Styrelsen i Next Skövde har fattat beslut om att 
bolaget skall samlokalisera sig i bottenplan på det 
regionens hus som nu byggs vid Modeparkeringen 
och beräknas stå färdigt för inflyttning i mitten 
av 2018. Vid sidan av ordinarie kontorslokaliteter 
kommer vi även att öppna ett Visitor Center 
Skaraborg med stort fokus på digital presentation 
av de Skaraborgska destinationerna och 
reseanledningarna. Ett utvecklingsarbete kommer 
att bedrivas under 2017 för att utreda arbetsformer, 
teknik och innehåll.

Din framtid finns i Skövde
Kampanjen Din framtid finns i Skövde är ett 
samarbete mellan Skövde kommun, Next Skövde, 
Försvarsmakten, Högskolan i Skövde, Skaraborgs 
Sjukhus samt sju större företag. Projektets syfte är 
att stärka Skövdes varumärke och skapa nationell 
kännedom om företag och organisationer som finns 
här. En effekt man hoppas att uppnå är att få fler 
och bättre sökande på tjänster och utbildningar 

som erbjuds i Skövde samt, i nästa steg, locka 
fler att flytta till kommunen.  Kampanjen är 
inne på sitt andra år och när vi summerar vad 
som åstadkommits hittills kan vi konstatera att 
kampanjen 2016 ser ut att överträffa sina mål vad 
gäller räckvidd. För 2017 så fortsätter vi att utveckla 
konceptet ytterligare och kommer fokusera än mer 
på människor under parollen ”Jag är Skövde”.

VIISTOR CENTER SKARABORG
Flexibelt rum: avskiljande gardiner, utställningsmoduler, 
projektionskub, videovägg, flyttbara glasmontrar, interaktiva 
informationsstationer, sittplatser, kaffe, försäljning. 
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EVENEMANG
JUL I SKÖVDE 
Stad i Ljus - Ett ljust återseende 
Stad i Ljus återupplivades och blev startskottet 
för Jul i Skövde. Den 25-26 november tändes 
julbelysningen och centrala Skövdes fylldes av 
spektakulära belysta isskulpturer. Stad i Ljus är ett 
samverkansprojekt mellan Skövde kommun, Next 
Skövde, Cityföreningen, Fastighetsägare och Svenska 
kyrkan

Julmys i Centrum
Den första adventshelgen i Skövde bär på många 
traditioner. Här korades både Snövit och Lucia, 
Tomten kom på besök och vi kunde njuta av 
stämningsfull julmusik medan vi strosade runt på 
den mysiga julmarknaden.

Stämningsfull Jul – Nyhet för i år!
Den 10 december var det premiär för Stämningsfull 
Jul – Skövdes stora julmarknad. En traditionell 
julmarknad av hög kvalité. Deltog 45 producenter. 
Marknaden blev en publik succé och besöktes av 
5 000 personer.

Futsal Nordic Cup
I början av december arrangerades det nordiska 
mästerskapet i Fusal. Skövde och Jönköping var 
värdar för arrangemanget.

Idrottsgalan
Planeringsarbetet inför årets idrottsgala är i full 
gång. Idrottsgalan kommer att gå av stapeln den 
28:e januari i Arena Skövde. Next Skövde genomför 
arrangemanget för andra året i rad på uppdrag av 
kultur- och fritidsnämnden.

Kulturgalan
Next Skövde stödde kultur- och fritidsförvaltningen i 
genomförandet av Kulturgalan.



- 5 -

BESÖKSNÄRING
Vinterkampanj
För tredje året i följd så deltar Skövde i Visit 
Swedens vinterkampanj riktat mot Danmark. 
Sverige är ett populärt skidresmål bland framför 
allt danska barnfamiljer. Tillsammans med 15 
svenska skiddestinationer från norr till söder, 
samt transportörer, danska resebyråer och 
Turistrådet Västsverige genomför VisitSweden en 
Sverigekampanj för skidsäsongen. Kampanjen 
har som mål att stärka Sveriges image som 
skiddestination och öka antalet danska gästnätter 
under vintersäsongen.

Skövde vintermagasin
Den femte utgåvan av Magasinet Skövde har 
utkommit, denna gång i en Vinteredition. Magasinet 
sprids på offentliga platser i Skövde och skall bidra 
till att skapa en positiv känsla för platsen. Den 
delas dessutom ut till alla hushåll i Skövde och i 
kringliggande kommuner.

 

DECEMBER-FEBRUARI

GLÖM RULLSKIDORNA
BILLINGEN, SKÖVDE

Här finns inte mindre än 40 km preparerade spår, varav 4 km elbelyst
konstsnöspår. På mindre än två timmar från Göteborg och tre från Stockholm är
du ute i spåret. Billingen erbjuder samma klimat som södra Dalarna samtidigt
som du har Skövde centrum 3 km från vinterlandskapet. 
Prisex: Del i dubbelrum, frukost och spårkort. 
Pris från 525 kr. Boka på nextskovde.se

TRÄNA INFÖR VASALOPPET -  ”ALLT” INGÅR!
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 HANDEL
Gemensam marknadsföring
Den gemensamma marknadskampanjen 
”Shopping med mera…” rullar som tv-reklam 
året ut och även nästa års finansiering har 
säkrats hos handelsområdena City, Commerce 
och Elins esplanad. Stallsiken deltog i förra årets 
gemensamma julkampanj men då deras förening är 
upplöst har de ej möjlighet att delta i årets satsning. 
Nästa steg blir att titta på övriga handelsområden 
såsom resten av Norrmalm och Mariesjö.

MÖTEN
Utbildning Lokal värd
Till den 1:e februari planeras en utbildning 
för lokala värdar. Utbildningsdagen är ett 
samarrangemang mellan Next Skövde, Turistrådet 
Västsverige.

Sweden game Conference
Next Skövde bidrog i planering och genomförande 
av Sweden Game Conference och Festival. 
Konferensen tredubblade sin storlek och hade 
delegater från 19 länder. Detta är verkligen ett 
spetsevenemang som stärker Skövdes varumärke. 
En stor eloge till Gothia science park.

Skaraborgsdagen 2017
Next Skövde har fått uppdrag av 
kommunalförbundet att utveckla och utföra 
konferensen Skaraborgsdagen som för första gången 
skall arrangeras i januari 2017. 
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MATS OLSSON
VD, Next Skövde

Ha en skön 
jul och nyår!

GOD JUL &
GOTT NYTT ÅR!

En riktigt

önskar vi på Next Skövde


