Välkommen till en kursdag i Tillgänglig besöksverksamhet. Hede 3/9.

Öka lönsamheten genom god tillgänglighet för
alla.
Under hösten erbjuder vi en kurs i tre kommuner på cirka fyra timmar inom
tillgänglig besöksverksamhet. Där får du argument och fakta varför det är
lönsamt att erbjuda en god tillgänglighet i din verksamhet för alla.
Först ut är Hede i Härjedalens kommun den 3 september där kursen leds av
Magnus Mattisson som är frilufts- och rekreationsplanerare samt
tillgänglighetskonsult. Han har mångårig erfarenhet hur man utformar miljöer
för alla, även utifrån de lagar och regler som gäller.
Datum för kurser i Strömsund och Åre kommer senare.

Magnus erbjuder även rådgivning ute hos företag – i anslutning till denna kurs
eller vid annat tillfälle som passar. Kostnad: 225 kronor per timme.

DATUM & TIDER:
3 SEPT 13.00–17.00

PLATS: HEDE SONFJÄLLET
NATUR- OCH KULTUR

ANMÄLAN

Anmäl dig till
olivia@hedeforetagargrupp.se
senast 30 augusti.
070-737 97 40.

Vid frågor om kursen, kontakta gärna Magnus via mail eller telefon.
magnus.mattisson.mm@gmail.com eller 076- 844 50 85

Kostnad: 500 kr/person. Fika ingår
ARRANGÖR

Länsstyrelsen Jämtlands län. Hede
företagargrupp.
Välkommen till en spännande dag!

HAR DU FRÅGOR, KONTAKTA

Eva Jonsson
Länsstyrelsen Jämtlands län,
telefon 010-225 30 00.

Program
Tisdag 3 september kl. 13-17

13.00–14.45

Samling, presentation och genomgång, exempel:

Vi människor har olika behov. Det som är nödvändigt för några, är bekvämt för alla.
Tänk tillgänglighet hela kedjan från webb till värdskap, bemötande och attityder.
Hur paketerar du din verksamhet så att det passar alla.
Goda exempel från besöksnäringen.
Finns det bidrag att få, för att göra förändringar?
Grupparbete: goda exempel från min egen verksamhet.

14.45 -15.15 Fikapaus

15.15–16.15

Inlevelseövning med rullstolar och fingerad optik, både inom- och utomhus. Utvärdering efteråt

.
16.15–17.00

Inbjuden gäst berättar om sina erfarenheter av sin egen funktionsvariation, alternativt ett besöksföretag
som redan gjort utformningar i sin verksamhet berättar vilka vinster det har gett!

Med reservation för ändringar.

K UR S EN S K ER I SA M V ER K AN M E D H E D E F ÖR ET A G A RGR U PP :

