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Välkommen på inspirationsföreläsningar! 
 

I samverkansprojektet Mera ut 

erbjuder vi under våren 

inspirationsföreläsningar till er som 

arbetar inom besöksnäring, anordnar 

event eller möter besökare. 

Under följande föreläsningar kommer vi 

höra Johan Delfalk prata om 

”Besöksnäring på landsbygden”. Johan 

kommer att gå in på delar som 

entreprenörskap, värdskap och möjligheter 

med landsbygdsutveckling. 

Marcus Eldh föreläser om ”Hållbar 

naturturism” och inspirerar oss kring 

produktutveckling och hållbar utveckling. 

Han delar också med sig av sina erfarenheter kring hur man kan utveckla upplevelser som är 

anpassade till specifika målgrupper. Hur du kan ta fram aktiviteter och resor som är unika, som 

sticker ut och som verkligen säljer!  

Föreläsningarna kommer också att beröra prissättning, kalkylering, paketering och 

produktutveckling. 

Föreläsningen sker digitalt via Teams och kommer att spelas in. Har du inte möjlighet att delta, 

hör av dig så skickar jag en länk efteråt. 

Datum och tid 

21 april, klockan 09.00–10.00 - Besöksnäring på landsbygden med Johan Delfalk 

21 april, klockan 10.30–11.30 - Hållbar Naturturism med Marcus Eldh  

Anmälan 

Vill du delta, skicka namn och mejladress till niina.nordlund@oskarshamn.se. 
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Lite om föreläsarna 

Johan Delfalk 

Började sin bana i turistbranschen som skidguide i Österrike. Ganska snart kom Johan in på resor 

med inriktning mot en företagsmarknad. Efter att ha guidat företag i 35 olika länder genom åren 

så gick karriären via Äventyrsresor, Aktiv Ferie i Svensk Vildmark till flera andra uppdrag inom 

företagsmötesindustrin. Startade bolaget Expeditionsresor som 1999 såldes och bildade år 2000 

Adventura. Har förutom arbetet som guide åt stora delar av svenskt näringsliv även varit anställd 

som VD för konferensreseföretag, är utbildad skidlärare och telemarksinstruktör, certifierad 

forsränningsguide med mera. Har också arbetat med stora event som Dreamhack, stora galor och 

stora företagsevenemang med tusentals deltagare. Är styrelsemedlem i bland annat Tourism in 

Skåne, Svenska Ekoturismföreningen, Naturturismföretagen och Föreningen Svensk Turism. 

Marcus Eldh 

Sedan 2003 driver Marcus Eldh WildSweden ett turismföretag som blivit erkänt internationellt 

och blivit tilldelad flera fina utmärkelser. Han startade även Kolarbyn Ecolodge som han drev 

fram till 2010. WildSweden har tagit emot resenärer från fler än 75 länder som kommit för att 

uppleva Sveriges natur, oftast med fokus på vilda djur. Marcus har mer än 15 års erfarenhet av att 

skapa och sälja upplevelser, både via egen hemsida, digitala kanaler och tillsammans med 

internationella researrangörer och han guidar fortfarande en del turer. Han är också ofta anlitad 

som föreläsare och rådgivare inom naturturism. Under de senaste tio åren har Marcus varit anlitad 

i alla regioner i Sverige, från Smygehuk och VisitSkåne i söder till Jokkmokk och 

SwedishLapland i norr. 

 

Varmt välkommen! 

 

Niina Nordlund  

Projektledare Mera ut 
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