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FÖREL ÄSNINGAR: Kunskap, erfarenheter och inspiration.

“Människor skapar utveckling och tillväxt. Framgångsrik
destinationsutveckling är ett långsiktigt arbete som byggs
utifrån ett helhetsperspektiv och genom samverkan
mellan det privata näringslivet och den offentliga sektorn”
Claes Bjerkne, VD Bjerkne & Co

Våra kompetensområden
DESTINATIONSUT VECKLING • Att bygga en framgångsrik destination • Nyckelområden
för attraktivitet och hållbarhet • Marknadsföring av en destination
VARUMÄRKESUT VECKLING • Betydelsen av ett starkt varumärke • Så skapas positiva
associationer kring en stad • Att leda en varumärkesprocess
ORGANISATIONSUPPBYGGNAD OCH SAMVERK AN Effektiva och kompetenta organisationslösningar • Att bygga stark samverkan • Att välja rätt kompetens
EVENEMANG • Att värva evenemang • Konceptlösningar som skapar intäkter och mervärden
• Förmåga att attrahera besökare • Evenemang som varumärkesbyggare
KONGRESSER OCH AFFÄRSMÖTEN • Hur vi når fram i konkurrensen om mötena
• Att använda möten för att skapa tillväxt
TURISM • Konceptutveckling av anläggningar • Sälja och paketera upplevelser

Det här erbjuder vi
Bjerkne & Co hjälper destinationer, organisationer och företag att utvecklas och nå nya mål.
Med kunskap och mångårig erfarenhet erbjuder vi följande tjänster.
KONSULTUPPDR AG Analyser, visions-, mål- och strategiarbete, organisationsutredningar,
projektledning, genomförande och uppföljning.
WORK SHOPS Koncentrerade insatser kring specifika frågeställningar för att skapa samsyn
och generera nya idéer.
FÖREL ÄSNINGAR Kunskap, erfarenheter och inspiration.

Nyckelfaktorer för framgång
Erfarenheten har lärt oss att de mest framgångsrika exemplen på destinationsutveckling
har ett antal gemensamma faktorer:
ENGAGERADE MÄNNISKOR från både näringslivet och politiken är avgörande – människor
skapar framgång
GEMENSAMMA VISIONER och samsyn om mål och strategier ger kraft och kontinuitet
SAMVERKAN mellan privata och offentliga aktörer skapar drivkraft
EN PROFESSIONELL ORGANISATION som koordinerar arbetet
ETT STARKT LEDARSKAP som med mod och samarbete för destinationsutvecklingen framåt
TILLRÄCKLIGA RESURSER för att utveckla destinationen
INSIKTEN om att det krävs långsiktighet, konsekvens och uthållighet för att lyckas

och nationell destinationsutveckling. Bjerkne & Co startades av Claes Bjerkne som
arbetat med destinationsutveckling i tre decennier, bland annat i nästan 20 år som VD
för Göteborg & Co som under hans ledning utvecklats till en ledande och internationellt
uppmärksammad samverkanspartner inom turism, evenemang och möten. Under många
år var Claes också engagerad i flera svenska och internationella turistorganisationer.
Med flera utmärkelser för sitt arbete har Claes nu samlat sina erfarenheter i ett antal
kompetensområden inom vilka Bjerkne & Co utför konsultuppdrag, workshops och
föreläsningar.
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Bjerkne & Co har lång erfarenhet från framgångsrikt arbete med lokal, regional

