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Pressmeddelande
Orsa Grönklitt vinnare i Stora Turismprisets regionfinal!
Orsa Grönklitt har gått vidare till Stora Turismprisets riksfinal i samband med Svenska
Turistgalan den 28 oktober i Stockholm, efter att ha blivit utsedd till vinnare i Stora
Turismprisets regionfinal för området Jämtland, Uppsala län, Gävleborg och Dalarna.
Juryns motivering löd enligt följande:
”Orsa Grönklitt är ett av Sveriges absolut snabbast växande turismföretag. Företaget har
samlat en hel region kring bolagets utveckling där kommuner, företagare och privatpersoner
tillsammans satsar 100-tals miljoner kronor. Flera produkter har slagit igenom internationellt.
Orsa grönklitt är ett företag inom besöksnäringen som drivs med stor affärsmässighet och
med höga ambitioner på tillväxt. Det är ett mycket gott exempel på ett företag som med ett
innovativt tänk blivit investeringsbart och som kan inspirera till flera växande turistföretag”.
– Efter en suverän laginsats med stort engagemang av alla anställda och ett rejält stöd från
styrelse och ägare under året, har vi lyckats genomföra både 2 framgångsrika nyemissioner
och förvärvet av Tänndalens skidområde vilket skapar goda förutsättningar för fortsatt snabb
utveckling av verksamheten.
Utmärkelsen gör självfallet att man blir glad och den blir också ett positivt kvitto för alla de
insatser som våra samarbetspartners, ägare och framförallt våra anställda genomfört de
senaste åren, säger VD/Koncernchef Torbjörn Wallin.
Nu fortsätter vi att jobba hårt framåt samtidigt som vi ser fram emot den kommande
riksfinalen i Stora Turismpriset, fortsätter Torbjörn.
Stora Turismpriset delas årligen ut av Stiftelsen för kunskapsfrämjande inom turism med,
Tillväxtverket som huvudman, och i samarbete med RTS. Prissumman är 100 000 kr.
Uttagningen av finalister sker via sex regionfinaler runt om i Sverige.
För ytterligare information kontakta: Bo Arvidsson, anläggningschef och delägare, Orsa
Grönklitt, 070-548 00 38, bo.arvidsson@enan.se.
För vidare information om galan, se www.turistgalan.se.
Jury: Carina Åkerberg, Region Gävleborg, Robert Pettersson, Etour, Mittuniversitet, Mats
Forslund, Jämtland Härjedalen Turism, Lotta Magnusson, Region Dalarna, Jörgen Elbe, FD,
Högskolan Dalarna.

