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Ljusa tider trots mörkret
- Trots rådande konjunkturläge är vi försiktigt optimistiska, menar Niklas Sjöblom.
Bokningsläget är över förväntan och vi har många spännande möten inbokade.
Mycket kan dock hända under året och vår bransch kommer naturligtvis att
drabbas som många andra. Det vore naivt att tro något annat, fortsätter han.
- Gotland har på mycket kort tid lyckats skapa ett gott renommé på marknaden. Det ska vi vara
stolta över och våga visa! Vi måste berätta om vår fantastiska ö, och allt vi kan erbjuda här.
Gästerna skall alltid känna sig välkomna. Värdskapet är viktigt, menar Niklas Sjöblom.
Samarbete
- Mötesindustrin och konferensbranschen går nu mot tuffare tider, därför måste alla vi på Gotland
samarbeta för att lyckas framöver. Vi måste hjälpas åt med att göra det enkelt för företag att välja
Gotland som plats för sina möten. Har alla som målsättning att sälja Gotland som destination,
kommer vi alla att vinna på det. Det krävs att alla är snabba på att svara, vare sig det gäller
transportföretag, hotell, konferensanläggningar, restauranger eller aktivitetsarrangörer. Att skapa
prisvärda och attraktiva paket anpassade för stora möten gör det enklare för kunden att boka, hävdar
Niklas.
Överträffa förväntningar
- Under själva genomförandet av mötet måste vi ge en servicenivå utöver det vanliga. Målsättningen
måste alltid vara att överträffa kundens förväntningar. Det är vår gemensamma uppgift att låta dem
uppleva Gotland och människorna som bor och verkar här. Samarbetar vi kan vi skapa bestående
intryck och WOW-upplevelser. Lyckas vi med det, då kommer besökarna tillbaka som
mötesdeltagare eller som privata semesterresenärer. Vi har alla förutsättningar att lyckas… fastslår
Niklas.
Idrottsgalan
Närmast ser vi fram emot Gotlands Idrottsförbunds första egna Idrottsgala som går av stapeln
på Wisby Strand redan nu på lördag den 24 januari. Det är med anledning av Gotlands
Idrottsförbunds 100 års jubileum som de bjuder in till en riktig idrottsfest för ca 1000 deltagare från
hela idrottsgotland. Tidigare har det aldrig funnits en arena på Gotland där man kan arrangera
liknande evenemang, kanske är det anledningen till att det inte arrangerats någon idrottsgala tidigare.
Det här är en kväll då Wisby Strand nyttjas till fullo. Galamiddagen serveras i banketten på
övervåningen med den förnäma utsikten mot havet, och prisutdelning sker givetvis inne i
kongresshallen. Läs mer på : www.wisbystrand.se/1384
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Idrottsgalan, erbjuder vi en plats för pressen. Där finns tillgång till trådlöst nätverk, kaffe, smörgås
osv.
Onsdagen den 28 januari har vi nätverket Madame Herr Donner som bjuder in till föreläsning med
Owe Wikström. Han kommer och ger sin syn på människans möjligheter i det moderna samhället.
Han pratar kring sina böcker Långsamhetens lov och Till längtans försvar. Efter föreläsningen blir det
gemensamt mingel och diskussion. Det här en föreläsning som inte tar fullt lika många gäster som
idrottsgalan och därför förläggs den i en av ”kuberna”, där gradängläktarna dras fram för att det ska
kännas lagom stort för tillfället. Att efter föreläsningen sträcka på benen och vandra ut för att
diskutera vidare i den gemytliga atmosfären som övre baren erbjuder gör att eftermiddagen känns
fullbordad. Läs mer på : www.wisbystrand.se/1381
Det här är bara ett axplock av vad som erbjuds på Wisby Strand de närmsta dagarna. Håll dig
uppdaterad om vad som händer på Wisby Strand Congress & Event, via kalendariet på vår hemsida
www.wisbystrand.se Eller slå en signal till oss. Du är alltid varmt välkommen!
Kuriosa från Kongresshallens första 20 månader:
Vi har serverat 42 296 luncher och 196 103 koppar kaffe, och då ingår inte påtåren.
Arbetade timmar under perioden motsvarar omräknat i årsarbetstid 31 heltidstjänster.
Under perioden har vi genererat 23 965 rumsnätter.
Omsättning 2008
Den totala omsättningen för verksamheten 2008 var drygt 32 miljoner kronor.
Bokningsläge 2009
Trots rådande finanskris och konjunkturläge är bokningsläget bättre inför 2009 än vad det var vid
motsvarande tidpunkt inför 2008. Vi har 99 st mötesbokningar till ett ordervärde av ca 17 miljoner
kronor.
Grattis Gotland!
Utifrån nuvarande bokningsläge och TUI:s nyckeltalsberäkningar, kommer omsättningen
för Gotland att vara ca 230 miljoner exkl moms och resor till och från Gotland!

Väl mött på Wisby Strand!
För ytterligare information, vänligen kontakta Niklas Sjöblom, VD
Telefon: 0498-651120, 0703-52 60 20
E-post: niklas.sjoblom@wisbystrand.se
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