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Ser ditt nyhetsbrev konstigt ut? Klicka här.

Hållbarhetsklivet - vår viktigaste satsning någonsin

Vår viktigaste satsning någonsin – hoppas att du vill vara med på
Hållbarhetsklivet
Nu startar Turistrådet besöksnäringens hållbarhetsresa och alla besöksnäringsverksamheter och
kommuner i Västsverige har möjlighet att ansluta sig till Hållbarhetsklivet. 
 
Hållbarhetsklivet är Västsveriges samlade initiativ för en hållbar besöksnäring. Här agerar o�entliga
och privata aktörer tillsammans för att ställa om till ett hållbart samhälle. Hållbarhetsklivet baseras på
fyra grundläggande principer som är styrande för de vägval vi gör inom utveckling och
marknadsföring av besöksnäringen i Västsverige. Det är de glasögon vi sätter på oss när vi avgör var
vår tid och våra pengar investeras.
 
Turistrådet släpper fredagen den 2 oktober sajten hallbarhetsklivet.se. Detta är första steget i
lanseringen av Hållbarhetsklivet. O�ciell lansering sker på Turistrådsdagen den 17 november.
 
Gå in och kika redan nu. Läs om våra gemensamma grundläggande principer och vad de cirka 150
verksamheter som redan anslutit sig har gjort för att bli mer hållbara. Inspireras, knyck idéer och gå
med själv genom att bidra med egna framsteg. Inget initiativ är för litet. Allt som tar oss mot en ännu
mer hållbar besöksnäring räknas och kom ihåg, hållbarhet handlar inte bara om ekologi utan också
ekonomi och socialt ansvarstagande. Gå med redan idag!
 
Med vänlig hälsning
 
Fredrik Lindén, vd Turistrådet Västsverige
 
Ps. Det kostar inget att gå med i Hållbarhetsklivet.

ALL INFORMATION FINNS PÅ HALLBARHETSKLIVET.SE
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Följ oss:

Turistrådet Västsverige - en del av

Turistrådet Västsverige är Västra Götalandsregionens helägda bolag för besöksnäringsfrågor.
Vårt uppdrag är att utveckla och marknadsföra Västsverige (Västra Götalands län) som destination.
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