
FRUKOSTSEMINARIE 

Datum  26 april 2018
Tid  08.00–09.30 (kaffe och fralla  
 serveras fr. kl 07.45–08.00)
Plats  Gothia Towers 

Anmälan beatrice.de.mare.peterson@goteborg.com 
 (Meddela gärna om specialkost! OBS! Antalet  
 platser är begränsat!)

Anmäl  
dig senast 
23 april!

Den 26 april kl 08.00–09.30 arrangerar Göteborg City Shopping 
och Göteborg & Co ett spännande frukostseminarium med tema 
kinesiskt turism och om hur du som butik, företagare och organi-
sation kan marknadsföra dig, öka din försäljning och ta betalt av 
den kinesiska målgruppen – världens största och mest köpstarka 
turistgrupp.
 
De senaste 10 åren har kinesisk turism till Sverige ökat kraftigt 
och antalet övernattningar inom gruppen har nästan fördubblats 
sedan 2010, visar siffror från Tillväxtverket. 

 
PROGRAM

• Om Göteborg City Shopping och Göteborg & Co´s uppdrag.  
Beatrice de Maré Peterson, ansvarig för Göteborg City Shopping  
och affärsutveckling teman/säsonger, Göteborg & Co.

• Utveckling av kinesisk turism de senaste 10 åren.  
Ossian Stiernstrand, strateg analys & omvärld, Göteborg & Co.

• Hur man lyckas med digital marknadsföring och betallös-
ningar mot målgruppen kinesiska turister och hur man kan 
ansluta sig till Kina största sociala nätverk och betallösningar 
Alipay, WeChat och UnionPay. 
Cimple Marketing, WeChat Pay Sverige (experter på Kinas unika 
digitala landskap, turism och konsumentbeteende).

INBJUDAN TILL FRUKOSTSEMINARIE 

SÅ BLIR DU EN VINNARE  
NÄR TURISMEN FRÅN  

KINA VÄXER



INBJUDAN TILL FRUKOSTSEMINARIE 

FRUKOSTSEMINARIE 

Datum  26 april 2018
Tid  08.00–09.30 (kaffe och fralla  
 serveras fr. kl 07.45–08.00)
Plats  Gothia Towers 

Anmälan beatrice.de.mare.peterson@goteborg.com 
 (Meddela gärna om specialkost! OBS! Antalet  
 platser är begränsat!)

SÅ BLIR DU DE  
KÖPSTARKA KINESERNAS  

FAVORIT I GÖTEBORG

Anmäl  
dig senast 
23 april!

Den 26 april kl 08.00–09.30 arrangerar Göteborg City Shopping 
och Göteborg & Co ett spännande frukostseminarium med tema 
kinesiskt turism och om hur du som butik, företagare och organi-
sation kan marknadsföra dig, öka din försäljning och ta betalt av 
den kinesiska målgruppen – världens största och mest köpstarka 
turistgrupp.
 
De senaste 10 åren har kinesisk turism till Sverige ökat kraftigt 
och antalet övernattningar inom gruppen har nästan fördubblats 
sedan 2010, visar siffror från Tillväxtverket. 

 
PROGRAM

• Om Göteborg City Shopping och Göteborg & Co´s uppdrag.  
Beatrice de Maré Peterson, ansvarig för Göteborg City Shopping  
och affärsutveckling teman/säsonger, Göteborg & Co.

• Utveckling av kinesisk turism de senaste 10 åren.  
Ossian Stiernstrand, strateg analys & omvärld, Göteborg & Co.

• Hur man lyckas med digital marknadsföring och betallös-
ningar mot målgruppen kinesiska turister och hur man kan 
ansluta sig till Kina största sociala nätverk och betallösningar 
Alipay, WeChat och UnionPay. 
Cimple Marketing, WeChat Pay Sverige (experter på Kinas unika 
digitala landskap, turism och konsumentbeteende).


