	
  

INBJUDAN
Välkommen till den tredje upplagan av

BarCamp i Sigtuna
- om hållbarhet inom turism, möten och events
Vi verkar i en växande bransch. Och med tillväxt följer ett ansvar för oss alla att tänka långsiktigt och hållbart.
Hållbarhetsfrågorna måste in i de visioner, strategier och affärsplaner vi använder för att utveckla våra
destinationer. Först då kan turistnäringen göra skillnad.
Sedan 2013 har vi samlats på en BarCamp i Sigtuna. Här tar vi oss tid att sätta oss ner för att dela kunskap,
byta erfarenheter och diskutera dessa angelägna framtidsfrågor. Inspirerande av tidigare diskussioner och
samtal bjuder vi nu in till ett tredje möte.
Och vi vill att just du ska vara med!

Rules of BarCam
p

Dela med dig

1st

Rule:
You do talk abo
ut BarCamp.

Enligt konceptet ”unconference” samlar vi personer med ett stort
intresse för turism och hållbarhetsfrågor. Era kunskaper och
erfarenheter står som grund för diskussionerna. Vid en BarCamp är
deltagarna huvudaktörer. Varken talare, föreläsare eller seminarium
är förutbestämda. Istället är det deltagarnas engagemang som
formar innehållet. Så ta chansen – var med och lyft fram de
hållbarhetsfrågor du brinner för, nya tankar och idéer eller de
frågor du funderar över.

Var?
Hotell Kristina i Sigtuna stad, läs mer på www.hotellkristina.se.

När?
Den 24-25 september 2015. Vi börjar med kaffe kl. 9.30 på
torsdagen och avslutar kl. 16.00 på fredagen.

Hur?
Du anmäler dig genom att gå till anmälningssidan:
http://www.conferencemanager.se/hallbardestination

2

nd Rule:
You do blog about
BarCamp.

3

rd Rule:
If you want to
topic and name present, you must write you
in a pre sentation
r
slot.
th Rule:
Only three wo rd
intros.

4

5th

Rule:

As many prese nta
tions at a time
allow for.
as fa cilities

6

th Rule:
No pre-schedule
d pre sentations,

no tourists.
Rule:
Presentations wil
l go on as lon
to or until they
run into anotheg as they have
entation slot.
r pre s-

7th

8

th Rule:
If this is yo ur
first time at Bar
HAVE to prese
Camp, you
to, but try tont. (Ok, you don't really HAV
fin
E
d someone to pre
or at least ask
sen t with,
tive particip ant questions and be an inter
ac.)

Antalet platser är begränsat. Boka tidigt-rabatt till den 15 juli 2015.

Varmt välkomna till Green Tourism Camp Scandinavia 24-25 september 2015!
Mer information hittar du på www.hallbardestination.se. Har du frågor kontakta camilla.zedendahl@destinationsigtuna.se,
mobil: 0709 906 973 eller elisabeth.soderby@destinationsigtuna.se, tel: 08 594 806 50

BarCampen arrangeras av Destination Sigtuna AB i samverkan med GMIC Sweden.
Läs mer om Sigtunas hållbara samarbete: www.hallbardestination.se
Läs mer om GMIC Sweden: www.gmicsweden.se 	
  	
  	
  	
  	
  

	
  

