
VÄLKOMNA!

Jann Lipka/imagebank.sweden.se



3 sätt att lyckas med sin kommunikation
1. Optimera kommunikationskanaler webbsida, SoMe & Google My Business
2. Skapa innehåll som engagerar i SoMe (Facebook och Instagram)
3. Annonsering på Facebook och Instagram

Bianca Brandon-Cox projektledare för kunskapsspridningen inom Exportprogrammet för måltidsturism. 
corporate.visitsweden.com/kunskap/maltid



Syfte
Öka er synlighet i olika kanaler genom optimering
Ge er verktyg för att skapa värde via bra innehåll
Skapa fler relationer i sociala medier



Mål
Ni blir kundernas förstahandsval
Digitala relationer konverterar till kunder
Ökad lönsamhet
Internt - Glädje och stolthet



Formel för att lyckas med sin kommunikation 
De 3 I:na
- Information
- Inspiration
- Interaktion



1) Optimera kommunikationskanaler • Webbsida

• Google My Business

• Facebook

• Instagram



Webbsida
Optimerad webbsida
• Säkerhet

• Hållbarhet

• Användarvänlig

• Informativ och 
inspirerande

• Kort väg till boka/köpa

• Aktuell & full av värde

• Sökordsoptimerad

1) Optimera kommunikationskanaler

http://www.birgittasmatbod.se

http://www.birgittasmatbod.se/


Webbsida

1) Optimera kommunikationskanaler

https://gastgivaregarden.org

https://www.villavik.se

https://gastgivaregarden.org/
https://gastgivaregarden.org


Webbsida

1) Optimera kommunikationskanaler

https://www.rinkabygard.se

https://www.rinkabygard.se/


Hållbarhet - VAD?
Webbsida
– Lokalt, närproducerat
– Matens koppling till naturen och hälsan
– Omsorg om människa och miljö
– Certifieringar
– Djurhälsa
– Miljövänliga förpackningar
– Bekämpningsmedel/rena produkter
– Biologisk mångfald
– Säsong
– Matsvinn
– Cirkulära system
– Källsortering
– Personal
– Svensk kultur/livsstil 
– Kranvatten
– Ambition och mål

Tina Stafrén/imagebank.sweden.se

1) Optimera kommunikationskanaler



Webbsida

1) Optimera kommunikationskanaler

https://www.kmarkt.se/wffw

https://oaxen.com/hallbarhetspolicy

https://www.kmarkt.se/wffw
https://www.kmarkt.se/wffw


Webbsida

Optimerad webbsida

• Länkar till sociala medier

• Flera språk

http://www.husebybruk.se

1) Optimera kommunikationskanaler

http://www.husebybruk.se/


Webbsida

https://www.tullhuset.se

OBS! 3 sek regeln!

• Startbild/video som 
lockar

• Vilka är ni? Slogan eller 
Hisspresentation

• Produkter/erbjudanden

• Call to action! Boka

1) Optimera kommunikationskanaler

https://www.tullhuset.se/


Webbsida
Sökmotoroptimerad Storytelling
• Hjälp sökmotorerna att hitta er! 

• Svara på frågor! Vad, var, hur och när?

• Använd sökord och sökfraser ni vill bli 
hittade på och upprepa dem regelbundet i
rubriker och texter. Rekommenderad riktlinje
ca 1-2 gånger per 100 ord.

• Text inte bild.

Välkommen till Lilla Spinneriet i Lindome!

…Restaurang, café, butik och bageri.

https://lillaspinneriet.se

1) Optimera kommunikationskanaler

https://lillaspinneriet.se/


Webbsida Sökmotoroptimerad Storytelling
• Svara på frågor, vad, var, hur, när?

https://www.tullhuset.se

1) Optimera kommunikationskanaler

https://www.tullhuset.se/


Webbsida

https://kvarnagardensbryggeri.se

Sökmotoroptimerad 
Storytelling
• Använd mervärdesord

https://haradsback.se/cafe.linnea/index.html

1) Optimera kommunikationskanaler

https://kvarnagardensbryggeri.se/
https://haradsback.se/cafe.linnea/index.html


Webbsida

https://www.malvagard.se

Sökmotoroptimerad 
Storytelling
• Priser/utmärkelser

1) Optimera kommunikationskanaler

https://www.malvagard.se/


Webbsida
Sökmotoroptimerad 
Storytelling

• Relaterade sökningar (hitta sökord)

• Googla er själva för idéer

”Härlig brunch med vällagade rätter. 
Ett stort plus för många vegetariska alternativ. 
Härlig appeltini med vinteräpple kompletterade 
måltiden. Mysig lokal o hemtrevlig service.”

https://www.bing.com (sökning Lilla Spinneriet)
https://www.tripadvisor.se/Restaurang_Lilla_Spinneriet

1) Optimera kommunikationskanaler

https://www.bing.com/
https://www.tripadvisor.se/Restaurang_Lilla_Spinneriet


Sökmotoroptimerad 
Storytelling
• 89% av alla matrelaterade 

internetsökningar relaterade till Sverige 
görs på specifika svenska maträtter och 
sötsaker. Svenska köttbullar, 
surströmming, fika och kladdkaka 
toppar listan men även saffransbullar, 
prinsesstårta, kanelbullar och 
spettekaka ligger högt. 

Källa: Sweden’s Digital Demand, Bloom 
Consulting 2019 

https://www.villavik.se

Webbsida

1) Optimera kommunikationskanaler

https://www.villavik.se/


Skapa trafik

• Aktivera trafik mellan 
varandra, länka till 
samarbetspartners 
och be dem länka till 
dig (tillbakalänkar). 

Din Google Rank ökar
och du syns bättre på
Google.

http://www.matsmaland.se

Webbsida

1) Optimera kommunikationskanaler

http://www.matsmaland.se/


Webbsida

Tipsa!
Skapa trafik
• Vilka andra 

aktiviteter och 
boenden kan ni 
tipsa om nära er? 

Service och bra 
för sökmotorerna 
pga länkar och 
tillbakalänkar

https://garveriet.se

1) Optimera kommunikationskanaler

https://garveriet.se/


Skapa trafik och innehåll 
av värde

• Aktiv blogg

- Ge besökaren värde och 
anledning att återkomma

- Ge besökarna en anledning 
till att vilja dela 
blogglänken

- Länka till andra

- Använd dina sökord

Webbsida

Google känner av när unikt innehåll
produceras och premierar hemsidor som
kontinuerligt publicerar detta. 

Att ge dina besökare något av värde
t ex how to-artiklar, tips eller branschnyheter
är därför inte bara bra för besökarna utan
även för Googles sökmotorer. 

https://seoguide.wix.com/en/article/what-is-seo

1) Optimera kommunikationskanaler

https://seoguide.wix.com/en/article/what-is-seo
https://seoguide.wix.com/en/article/what-is-seo


Lär er hur: 
https://corporate.visitsweden.com/kunskap/maltid/spara-tid-och-fa-fler-besokare-genom-att-optimera-digitalt

Google My Business
Marknadsplats
• Info

• Produkter

• Foto/Video

• Inlägg

• Recensioner

• Statistik

• Rapporter

1) Optimera kommunikationskanaler

https://corporate.visitsweden.com/kunskap/maltid/spara-tid-och-fa-fler-besokare-genom-att-optimera-digitalt


Facebook

https://www.facebook.com/rawbata.japanesebbq

Om oss 
Länka till webbsida även 
här och till andra sociala 
medier samt valda #

Toppbild/film
Lägg in en konceptfilm 
även på FB 

(OBS! företagskonto)

1) Optimera kommunikationskanaler

https://www.facebook.com/rawbata.japanesebbq


Facebook

https://www.facebook.com/rawbata.japanesebbq

Aktivera

• Boka

• Skicka meddelande

1) Optimera kommunikationskanaler

https://www.facebook.com/rawbata.japanesebbq


Instagram Profil/Biografi 

• Varumärkesbild

• Sökoptimera namn

• Kategori

• Biografi

• Länk till hemsida

https://www.instagram.com/magnoliabakery
https://www.instagram.com/saluhallen_skovde
https://blog.hubspot.com/marketing/instagram-seo

Användarnamn

1) Optimera kommunikationskanaler

https://www.instagram.com/saluhallen_skovde
https://blog.hubspot.com/marketing/instagram-seo
https://www.instagram.com/magnoliabakeryhttps://www.instagram.com/saluhallen_skovde
https://www.instagram.com/magnoliabakeryhttps://www.instagram.com/saluhallen_skovde
https://www.instagram.com/magnoliabakeryhttps://www.instagram.com/saluhallen_skovde


Instagram

https://www.instagram.com/garveriet

Profil/Biografi 

1) Optimera kommunikationskanaler

https://www.instagram.com/garveriet


https://www.instagram.com/odevatagardshotell
https://linktr.ee/odevatagardshotell

Profil/Biografi
• Linktree

Egen sida med 
• navigationsmeny

1) Optimera kommunikationskanaler

Instagram

https://www.instagram.com/odevatagardshotell
https://linktr.ee/odevatagardshotell
https://www.instagram.com/odevatagardshotell
https://linktr.ee/odevatagardshotell


Instagram

https://www.instagram.com/almnasbruk

Profil/Biografi

• Språk

1) Optimera kommunikationskanaler

https://www.instagram.com/almnasbruk


Instagram

https://www.instagram.com/kosterstradgardar

Profil/Biografi

• Service

1) Optimera kommunikationskanaler

https://www.instagram.com/kosterstradgardar


Instagram

Redigera biografi

• Lista olika verksamheter

• Emojis

https://www.instagram.com/aregranen
https://www.instagram.com/lillaspinneriet

1) Optimera kommunikationskanaler

https://www.instagram.com/aregranen
https://www.instagram.com/lillaspinneriet


Hashtags i profilen/biografin
Välj varumärkes# så att gästerna

1) Vet om ”portfolion”

2) Använder ”rätt” hashtag
till egna inlägg 

Det går att addera flera # 
(beskrivande hashtags)

Instagram

https://www.instagram.com/gunneboslott

OBS! #matsmåland

1) Optimera kommunikationskanaler

https://www.instagram.com/gunneboslott


Hashtags i profilen/biografin

Instagram

https://www.instagram.com/jadesarkhel
https://www.instagram.com/mamasaidmedia

1) Optimera kommunikationskanaler

https://www.instagram.com/jadesarkhel
https://www.instagram.com/mamasaidmedia


Händelser/Stories

• Syns! Top of mind

• Lekfullt manér

• Kul sätt att följa er verksamhet

• Ökar engagemang och interaktivitet

• OBS! 24 h om ni inte sparar den som 
Höjdpunkter/Highlights

https://www.instagram.com/tehrangrill.se

Instagram
1) Optimera kommunikationskanaler

https://www.instagram.com/tehrangrill.se
https://www.instagram.com/tehrangrill.se


• Skapa ny höjdpunkt

• Redigera höjdpunkt

Instagram

Höjdpunkter/Highlights

• Miniportfolios på olika teman

https://www.asaherrgard.se/theediblecountry

1) Optimera kommunikationskanaler

https://www.asaherrgard.se/theediblecountry


2) Skapa innehåll som engagerar
(Facebook och Instagram)

• Sociala media = socialt

• Flödet (olika utsnitt)

• Bild

• Video

• Textproduktion

• Repost

2) Skapa innehåll som engagerar (Facebook och Instagram)



Sociala medier • Socialt! 

• Tvåvägskommunikation

• Sprid kärlek

• Skapa värde!



Visuellt attraktivt innehåll i flödet 

• Bild och film varvat

• Portfolio/galleri

https://www.facebook.com/restaurantfrantzen https://www.instagram.com/restaurantfrantzen

Flödet

2) Skapa innehåll som engagerar (Facebook och Instagram)

https://www.facebook.com/restaurantfrantzen
https://www.instagram.com/restaurantfrantzen


Lista bilder (för att fota)

• Säkerhet, hygien 

• Hållbarhet

• Skapa tydliga produktbilder

• Miljö (interiör/exteriör) luftigt

• Mat, menyer, råvaror

• Gemenskap

• Människorna bakom och 
Samarbetspartners

Bild

https://lillaspinneriet.se

2) Skapa innehåll som engagerar (Facebook och Instagram)

https://lillaspinneriet.se/


Lista bilder (för att fota)

• Bilden av Sverige

• Svensk hållbar och hälsosam 
livsstil 

• Måltidsupplevelser = 
- Mat och dryck
- Aktiviteter ute/inne

Bild

August Dellert/imagebank.sweden.se

Sverige förknippas i hög grad med naturlig och hälsosam mat och 
dryck, bra vegetarisk och vegansk mat. 

Lynxeye, 2018

2) Skapa innehåll som engagerar (Facebook och Instagram)



Internationella glasögonen på!
89% av alla matrelaterade internetsökningar
relaterade till Sverige görs på specifika svenska
maträtter och sötsaker. 

Svenska köttbullar, surströmming, fika och
kladdkaka toppar listan men även
saffransbullar, prinsesstårta, kanelbullar och
spettekaka
ligger högt. 

Generella sökningar om svensk mat och dryck
(såsom ”swedish food”, ”swedish national 
dishes”, ”swedish beer” osv) utgör 18% av alla
sökningar. 

Bild

Tina Stafrén/imagebank.sweden.se/

Källa: Sweden’s Digital Demand, Bloom Consulting 2019 

2) Skapa innehåll som engagerar (Facebook och Instagram)



Fotografi = 
Måla med ljus!

• Undvik starkt solljus

• Mat och dryck i motljus 
eller sidoljus

Bild

https://www.instagram.com/qvanum

2) Skapa innehåll som engagerar (Facebook och Instagram)

https://www.instagram.com/qvanum


Video = engagemang
Väcker känslor

Möjlighet att visa mer

Närvarokänsla

Ljud/musik skapar stämning

Filma med mobilen 

OBS! Ljudet är viktigt om någon pratar

Ska funka även utan ljud = textning

Lek med video på Instagram Händelser

”Av allt på internet kommer video stå för 
80% av det som publiceras och 
konsumeras år 2022.” 
My News Desk 2019 

Video/Rörligt

https://www.tullhuset.se

2) Skapa innehåll som engagerar (Facebook och Instagram)

https://www.tullhuset.se/


• Stories om hur ni jobbar med säkerhet
- gruppstorlek, hygien

• Stories om hållbarhet

• Matens/dryckens koppling till naturen 
och hälsan

• Stories om upplevelser som är 
- Autentiska, unika och personliga

Tina Axelsson/imagebank.sweden.se

Textproduktion
Vad vill målgruppen veta?

2) Skapa innehåll som engagerar (Facebook och Instagram)



Checka av de 3 I:na
- Information
- Inspiration
- Interaktion (fråga eller call to action)

• Var kortfattad 

• Ett budskap/inlägg

• “What's in it for me” dvs målgruppen?

Textproduktion

Kommentarer i inläggen är det som rankas högst 
av Instagrams algoritm, så försök uppmana 
följarna till att kommentera dina inlägg. 

https://www.instagram.com/p/BrAbVSalPDG

2) Skapa innehåll som engagerar (Facebook och Instagram)

https://www.instagram.com/p/BrAbVSalPDG


Lista teman 
(för textproduktion)

• Produkter (Maträtter, 
desserter, dryck)

• Lärande/Kunskapsfyllda

• Kundernas & personalens 
favoriter

• Tips! Visste du att…

Textproduktion

2) Skapa innehåll som engagerar (Facebook och Instagram)



Lista teman (för textproduktion)
• Vision, passion, personlighet, ägare, 

personal, företagsidé

• Hållbarhet, hygien

• Smak, lukt och synintryck 

• Stämning/Atmosfär

• Säsonger

• Lokal mat och dryck

• Samarbetspartners, nätverk

• Svensk livsstil, traditioner, kultur

Textproduktion

https://smalandsfrukt.se och https://www.stockhultgardenstebod.se

2) Skapa innehåll som engagerar (Facebook och Instagram)

https://smalandsfrukt.se/
https://www.stockhultgardenstebod.se/


Textproduktion
Storytelling

Platsunik & hyperlokal storytelling

• Historien som får er att sticka ut ifrån era 
konkurrenter, lokalt, regionalt och 
nationellt

• Er stad, ert kvarter

• Vad smakar och luktar platsen?

• Vad är specifikt för er natur, råvarorna, 
människorna?

https://corporate.visitsweden.com/kunskap/maltid/storytellingkurs

https://corporate.visitsweden.com/kunskap/maltid/tre-satt-att-lyckas-med-sin-kommunikation

2) Skapa innehåll som engagerar (Facebook och Instagram)

https://corporate.visitsweden.com/kunskap/maltid/storytellingkurs
https://corporate.visitsweden.com/kunskap/maltid/tre-satt-att-lyckas-med-sin-kommunikation


Associationer, teman
• Authentic local cuisine
• Healthy food and beverages
• Restaurants with casual/relaxed 

environment
• Trendy & up n’ coming
• Vegetarian
• Natural & healthy

Källa: Kvantitativ analys av målgruppen 2020, Visit Sweden/Lynxeye
Tina Stafren/Imagebank.sweden.se

2) Skapa innehåll som engagerar (Facebook och Instagram)

Textproduktion
Storytelling



Gemensamma drivkrafter 
• Lokal mat- och dryck

• Besöka marknader, saluhallar, 
gårdsbutiker, matfestivaler 

• Besöka bryggerier, destillerier, musterier

• Uppleva en kombination av aktiviteter 
= Natur + mat + kultur

• Gå på matvandringar

Källa: Målgruppsanalys 2018, Visit Sweden/Nepa

Simon Paulin/imagebank.sweden.se

2) Skapa innehåll som engagerar (Facebook och Instagram)

Textproduktion
Storytelling



80/20 regeln
• 80% fokusera på att skapa värde 

för de som besöker era sociala 
kanaler 
Välkommen!
Fråga

• 20% fokusera på sälj 
Boka

Ge, ge, ge och få

80/20
Ge 80%, få 20%

2) Skapa innehåll som engagerar (Facebook och Instagram)



Tehran Grill
Vad är speciellt med det persisk/iranska
köket? Vi skulle säga djupa smaker skapade
av långkok och kolgrill tillsammans
med kryddor, nötter och örter. Addera sedan 
det där lilla extra - syra och sötma från bär. 
Och presentera maten vackert. Att äta med 
ögonen är minst lika viktigt. 

Boka via vår hemsida, se länk i bio. 
Varmt välkommen!

#tehrangrill #persisk #iransk #mat 
#stockholm

Raw Sushi & Grill
Det finns rätter och desserter som vi 
aldrig kommer att kunna ta bort från
menyn för att det är våra kunders
absoluta favoriter t ex Karage Sarada
(friterad kyckling), Krispy lax (friterad
lax) och Chocobollen. 

Vilken är din favorit?

#rawsushiandgrill #karage #krispylax
#chocoboll #stockholm

Call to action fråga och boka

2) Skapa innehåll som engagerar (Facebook och Instagram)



Svar på frågor kan hjälpa er att hitta 
den mest relevanta storyn

• VEM vill ni nå ut till? (Målgrupp?)

• VARFÖR berättar ni just den här storyn? 

• VAD är målet med storyn?

Textproduktion

Ny artikel om svensk dryck skriven av
Alf Tumble
För dig som jobbar som inköpare av dryck. 
Visste du att internationella
måltidsresenärer visar stort intresse för
svensk lokal dryck? 

Läs "Svensk dryck gör måltiden komplett“:

https://corporate.visitsweden.com/kunskap/
maltid/svensk-dryck-gor-maltiden-
komplett/

#måltidsturism #svenskdryck 
#kunskapsbankenmåltid

2) Skapa innehåll som engagerar (Facebook och Instagram)

https://corporate.visitsweden.com/kunskap/maltid/svensk-dryck-gor-maltiden-komplett/


Addera @namn, emojis och #

• @namn på samarbetspartners 
(OBS! kan vara olika användarnamn på 
Facebook och Instagram)

• Lättar upp längre texter med emojis

• Din varumärkes# och förtydligande # 
kolla vilka # som är populära innan
#lillaspinneret #kullanslycka #swedishfood
3-5 st #

Textproduktion

2) Skapa innehåll som engagerar (Facebook och Instagram)



Reposta andras inlägg
• Tacka först för att personen gjort ett inlägg. 

Välkommen åter! 

• Använd appen Repost for Instagram

• Skriv en egen text högst upp i reposten där ni 
återigen uppmärksammar att ni är glada för fina 
ord mm

• Ni kan även reposta i Händelser/Stories om ni är 
@namn

• OBS! Be om tillåtelse att reposta annars kan 
upphovspersonen ställa krav

https://frida.baaam.se/instagram-later-dig-nu-dela-
andras-stories-sa-gor-du/

Textproduktion (Repost)

2) Skapa innehåll som engagerar (Facebook och Instagram)

https://frida.baaam.se/instagram-later-dig-nu-dela-andras-stories-sa-gor-du/


Planering, work flow och policy
• Skapa en innehållsplan, publicera 1-2 ggr/vecka

• Schemalägg tid för innehållsskapandet

• Gör en lista på teman, glöm inte säsong, 
speciella dagar som t ex Alla hjärtans dag

• Skapa material i god tid innan aktuell aktivitet

• Förbered några inlägg i taget, lägg dem i på 
telefonen

• Community Management (svara & gilla)

• Sociala medier policy  - Vem svarar och hur 
länge innan någon svarar? 

• Vad gör vi om någon är elak?

2) Skapa innehåll som engagerar (Facebook och Instagram)



3) Annonsering Facebook 
och Instagram

(OBS! företagskonto)

• Varför?

• Facebook

• Instagram

• Facebook Ads Manager



Annonsering
Varför?

För ca 1 000 kr under en 2-3 veckors 
period kan ni nå tusentals och få 
hundratals länkklick.

Nå målgruppen!

https://www.facebook.com/business/help/
2006396992971451

3) Annonsering Facebook och Instagram

https://www.facebook.com/business/help/2006396992971451


Enklast – ”Marknadsför 
inlägg” & ”Marknadsför”

• Målgrupp/Vem du vill nå?

• Var? Vilken radie? 

• Din maxbudget

• Hur länge du vill köra din 
annons

• Från Facebook kan du även 
annonsera på Instagram

https://www.facebook.com/business/help/317083072148603

https://www.topvisible.se/sociala-medier/annonsera-instagram-appen

Annonsering  

3) Annonsering Facebook och Instagram

https://www.facebook.com/business/help/317083072148603
https://www.topvisible.se/sociala-medier/annonsera-instagram-appen/


Mer avancerat – Facebook 
Ads Manager
• Från Facebook Ads Manager kan 

du annonsera för både Facebook 
och Instagram.

https://www.facebook.com/business/help/2006396992971451

https://driva-eget.se/nyheter/nataffarer/grundkurs-sa-skapar-
du-annonser-pa-facebook-och-instagram/

Annonsering 

3) Annonsering Facebook och Instagram

https://www.facebook.com/business/help/2006396992971451
https://driva-eget.se/nyheter/nataffarer/grundkurs-sa-skapar-du-annonser-pa-facebook-och-instagram/


Formel för att lyckas med sin kommunikation 
De 3 I:na
- Information
- Inspiration
- Interaktion

Och sätt på dig den internationella måltidsresenärens glasögon!



Lär andra! Hjälp varandra!

Bästa sättet att lära sig
• Lära ut till andra

• Göra misstag

• Sätt av tid & bolla idéer

• Hemmablind, be andra se!



Smaken för det 
lokala

Vi är vad och hur 
vi äter 
- identitet och status 
skapas genom mat och 
hälsa

Den nya 
tryggheten

Avslappnad och 
platsobunden
måltids-
upplevelse

Digitala 
upplevelser

Foto: Susanne Walström, Clive Tompsett, Simon Paulin/imagebank.sweden.se, Creatv Eight/Unsplash, Tina Stafrén/imagebank.sweden.se

Trendrapport Måltidsturism 2020 Fem identifierade områden
corporate.visitsweden.com/kunskap/maltid/maltidstrender



Hur?
Kommunicera hållbarhet

– Webbsida
– Sociala medier
– Skyltar
– Förpackningar
– Menyn
– Muntligt, personal
– Mailutskick/Nyhetsbrev
– Andra digitala kanaler
– Blogg
– Virtuella upplevelser
– Ambassadörer/influencers

Simon Paulin/imagebank.sweden.se



Kommunicera säkerhet, transparens

• Visa att ni finns, fortsätt kommunicera

• Säkerhet, hållbarhet

• Visa vad ni säljer med info om hur ni 
levererar 

• Var noga med öppettider

• Uppdatera hemsidor, digitala kanaler

• Transparens/Våga be om hjälp!

Alla kanaler!
Fortsätt kommunicera!
NU kommunikation

https://corporate.visitsweden.com/kunskap/maltid/tre-satt-att-lyckas-med-sin-kommunikation

https://corporate.visitsweden.com/kunskap/maltid/tre-satt-att-lyckas-med-sin-kommunikation


Tack för att ni lyssnat!
Hör av er!

Bianca Brandon-Cox

Kunskapsbanken Måltid
https://corporate.visitsweden.com/kunskap/maltid

Tel: 070-0905206

Email: bianca.brandoncox@visitsweden.com

mailto:bianca.brandoncox@visitsweden.com
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