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BÄTTRE VÄRD – DIGITAL  
GRUNDKURS OM S:T OLAVSLEDEN

INBJUDAN TILL UTBILDNING

Projektet S:t Olavsleden – ett steg i regional utveckling bjuder in till en digital utbildning om leden. För att skapa ett 
starkt besöksmål med välkomnande kultur behöver vi en gemensam grund. Den här utbildningen ska ge den grunden och 
bidra till att det känns tryggare och enklare att möta gäster och vara värd längs S:t Olavsleden. Vår förhoppning är att den 
också kan inspirera till utveckling av din egen verksamhet, nya samarbeten och sätt att nå nya kundgrupper.

Utbildningen är kostnadsfri och riktar sig till dig som driver ett turistföretag, är anställd i eller vill starta en verksamhet 
med koppling till leden. Du kanske hyr ut boende, arbetar som guide, turistinformatör, på café, hembygdsgård eller ett 
besöksmål. Oavsett bakgrund är du varmt välkommen att delta.

INNEHÅLL 
• 1 Om vandraren Vem är pilgrimen  

och varför vandrar man?

• 2 Om S:t Olav Vem var kungen och  
helgonet som än idag lockar människor  
att vandra i hans fotspår?

• 3 Om leden Hur lång tid tar det, vad är  
en dagsetapp och hur funkar det praktiskt 
längs vägen?

• 4 Dina kollegor Vilka är alla som bidrar  
till S:t Olavsleden och kan vi hjälpas åt?

• 5 Värdskap Hur tar vi hand om gäster  
och hur gör vi deras upplevelse så bra  
som möjligt?

• 6 Verktygslåda Tips för att utveckla din egen 
marknadsföring med koppling till leden.

SÅ FUNGERAR DET
Utbildningen är uppdelad i sex avsnitt, och  
du får inbjudan via mail med länk och inlogg till 
vart och ett av dem. 

Varje pass tar ca 15-30 minuter att gå igenom 
och du bestämmer själv när du vill ta del av 
dem. Du kan välja om du vill göra flera pass  
åt gången eller ett i taget. 

Du har 180 dagar på dig att gå färdigt utbild-
ningen. Kursen presenteras i ett webbfönster 
och du kopplar upp dig på dator, läsplatta eller 
telefon. Eftersom vissa delar består av film  
rekommenderar vi att du har en stabil upp-
koppling och att du kan ta del av ljud via  
högtalare eller hörlurar.

ANMÄL DIG HÄR!

www.stolavsleden.com

https://self-registration.xpectum.se/st-olavsleden/
https://self-registration.xpectum.se/st-olavsleden/
https://stolavsleden.com/sv/projektet/

