
Platåbergens Geopark har fått beviljat EU-medel från Tillväxtverket för att utveckla be-
söksnäringen i platåbergslandskapet. Under 2021 och 2022 kommer det innebära en 
rad satsningar som kan hjälpa företagen att locka besökare. På grund av Covid 19 har 

vi fått ändra vår strategi. Allt material och all information kommer istället att bli digital. Vi har 
börjat bygga upp en verktygslåda på vår site, med fortbildningsmaterial både i text, bild och 
film. Vi kommer arbeta löpande med att ta fram nytt material och fylla på efter hand.

Materialet är tänkt att vara en tillgång för att vi alla ska kunna hjälpas åt med att stärka 
platåbergslandskapet som besöksmål. Materialet är fritt att användas i  kommunikation och 
marknadsföring av er verksamhet och platåbergslandskapet. Tillsammans skapar vi en håll-
bar besöksnäring.

Varför behövs detta? För att kunna särskilja sig och konkurrera mot andra platser – både 
i Sverige och i Världen – krävs en förståelse för vad som gör platsen unik. Vi tror att den 
förståelsen och kunskapen är viktig att ha med sig i hela kedjan. Allt från paketering och 
marknadsföring till mötet med kunder och besökare.

Platåbergslandskapet är unikt i världen. Kunskap om den resurs som landskapet är – med 
en fantastisk mångfald av besöksmål – kan vara just det lilla extra som gör att en verksamhet 
profilerar sig och sticker ut ur mängden. Genom att stärka kunskapen om vårt område och 
att vi tillsammans kan berätta för gästen –  både innan och under sitt besök – att detta är en 
speciell plats så hoppas vi på en stark besöksanledning!

För att komma åt verktygslådan så 
loggar man in på: 
www.platåbergensgeopark.se och 
klickar på ”Logga in” högst upp till 
höger, ovanför huvudmenyn.

Kontaktuppgifter:
Sofia Hultman, Besöksnäringsstrateg
tel. 073-247 03 06  |  info@platabergensgeopark.se

Platåbergslandskapet
– en unik resurs som kan användas för att

utveckla en hållbar besöksnäring

• Tillgång till digitala utbildningar, 
seminarier, m.m.

• Informativa och utbildande kortfil-
mer om olika ämnen.

• Färdiga texter att använda till dina 
sociala medier och hemsida.

• Bildbank med foton att fritt använda 
i din verksamhet

• Illustrationer som kan användas vid 
tex guidning

• Alla våra broschyrer finns tillgängli-
ga för nedladdning

• Databas över platser i geoparken 
för naturturism (Kommande)

Detta kan du hitta i verktygslådan: Vad gör jag nu?

Lösenord: platå_2021


