PURPLE FLAG – för bättre kvällsupplevelser

Vinnare av utmärkelsen Årets Purple Flag-stad: Lisa Söderholm, Kalmar 2016, Maria Fors, Västerås 2017,
Ann-Charlotte Wedelsbäck, Helsingborg 2018 och Anette Forsberg, Örnsköldsvik 2019.

WEBINAR 16 JUNI KL 15.00-16.00

Vad händer i stan efter klockan 17
och vad har hänt sedan 2016?
Till premiären av Forum Purple Flag har vi bjudit in fyra gäster.
Till premiären av Forum Purple Flag har vi bjudit in fyra gäster.
De har alla lång erfarenhet av att utveckla och sammanfoga
kvällsekonomin med dagens utbud av shopping – för att skapa
det lila extra i stadens, platsens eller det valda Purple Flag-områdets
totala utbud av upplevelser och allt för att skapa trygghet, tillgänglighet
och samhällsservice efter kontorstid.
För sitt framgångsrika arbete har de tilldelats utmärkelsen Årets Purple
Flag-stad som delades ut första gången 2016. På grund av pandemin har
vi inte delat ut någon utmärkelse de senaste två åren.

PURPLE PROGRAM

• Vad är Purple Flag och varför ska man arbeta med det?
Björn Bergman, vd Svenska Stadskärnor
• Purple Flag – när samverkan gör skillnad på riktigt
Lisa Söderholm, vd Kalmar City
• Purple Flag – vår väg till krögarsamverkan
Anette Forsberg, centrumutvecklare Cesam, Önsköldsvik
• Purple Flag – starten på mer utvecklad platssamverkan
Ann-Charlotte Wedelsbäck, stadsutvecklingsstrateg Helsingborg City
• Purple Flag – nya insikter, innovationer och hångel över
gränser gör det omöjliga möjligt, Maria Fors, vd,Västerås City

Välkommen!

Forum Purple Flag
MÅLET med detta forum är att få
inspiration samt utbyta erfarenheter
och tips för alla som arbetar med
Purple Flag-modellen eller är intresserade av att påbörja processen för
att bli certifierad enligt Purple Flags
kriterier.
SYFTET är att öka kännedomen
om det viktiga Purple Flag-arbete
som görs för tryggare och bättre
kvällsupplevelser genom kunskapsspridnig och goda exempel.
MÅLGRUPPEN är centrum-,
plats- eller cityledare som ansvarar
för eller/och arbetar med stadens
utveckling och attraktionskraft
dag- som kvällstid och i vissa fall
dygnet runt.
ANMÄLAN gör du via denna länk
https://bit.ly/3uELrEq
Webinaret är kostnadsfritt.
MER INFORMATION
www.svenskastadskarnor.se/purple-flag/ eller maila Tomas Kruth
tomas.kruth@svenskastadskarnor.se
eller Erika Braun
erika.braun@svenskastadskarnor.se

