
 

 

 

Uppdrag samordning av upplevelser i kommunen sommaren 2020 

Sommaren 2020 kommer bli en annorlunda sommar där många fler svenskar än vi är 
vana vid stannar kvar i Sverige. Det blir därför extra viktigt att det finns saker att göra i 
Växjö kommun i sommar, för att människor ska må bra och inte isoleras. Det är också 
viktigt att de företag i kommunen som verkar inom upplevelse och turism-branschen får 
besökare och kunder. Växjö med omnejd erbjuder många mindre evenemang, 
aktiviteter, restaurangupplevelser i toppklass och framför allt en inbjudande natur som 
samtliga kan locka både Växjöbor och tillresande.  

Sommaren 2020 blir det extra viktigt att kommunicera och marknadsföra dessa och visa 
upp Växjö kommun som en plats som erbjuder ett brett utbud av upplevelser under 
sommaren. Just nu planeras på olika håll aktiviteter inför sommaren, både internt i 
kommunen och externt. Kultur- och fritidsförvaltningen, kommunikationsavdelningen 
och näringslivsavdelningen har arbetat fram sajten Upplev Växjö som sedan årsskiftet 
fungerar som ett nav för kommunens upplevelser, nöjesliv, natur och så vidare.  

Kommunikationen och marknadsföringen behöver vara enhetlig och lätt att hitta, 
oavsett om du bor i kommunen eller inte. Allt som finns att göra ska finnas tillgängligt på 
en och samma plats under ett och samma paraply. 

 

Med bakgrund av detta vill vi ge kommunchefen i uppdrag: 

• Att anpassa utbudet av aktiviteter, upplevelser som Växjö kommun erbjuder till 
rådande läge. 

• Att involvera och samarbeta med näringslivet i Växjö kommun. 

• Att använda upplev.vaxjo.se, och tillhörande kanaler i sociala medier med mera, 
som huvudkanal för samtliga aktiviteter och upplevelser i Växjö kommun. 
Kommunikationen ska peka in till Upplev Växjö där all information finns.  

• Att marknadsföra upplev.vaxjo.se och alla evenemang, aktiviteter, upplevelser 
och erbjudanden till målgrupper i Växjö kommun men även till målgrupper i 
andra delar av landet. 
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