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Sverige
e låter invånarna
a ta över landets officiella
a Twitteerkonto
En enda o
officiell rösst kan inte beskriva
b
Svverige, och därför öveerlämnas Svveriges
twitterkonto till svenska gästsk
kribenter. G
Genom pro
ojektet Curaators of Sw
weden komm
mer
en rad peersoner att skildra
s
bredden och vvariationen i svenska kompetens
k
er och idéeer.
En ledarskribent, en
n reklambyrråägare meed egen gårrd, en förorrtskille, en p
präst, en
svensklärrare och en ”kaffedricckande trucckflata”. Deet är någraa av de perssoner som ttar
över Sverrigefrämjan
ndets officieella twitterk
konto @sw
weden underr varsin veccka med start på
Nobeldaggen.
-

IIngen äger Sveriges vaarumärke m
mer än desss invånare och
o med deet här initiaativet
l
låter
vi deras Sverige ffå utrymmee, samtidiggt som vi fö
örstärker biilden av Sveerige
s
som
öppet,, äkta, nytäänkande occh omtänkssamt, säger Thomas B
Brühl, vd fö
ör
V
VisitSwede
en.

Annika R
Rembe, generaldirektö
ör för Svensska instituttet, tilläggerr:
- I Sverige haar vi person
ner med sto
or kompeteens och erfaarenhet av frågor som
m är
r
relevanta
fö
ör en störree publik – från
f
demok
krati till tek
knologi. Geenom att lååta
d
dem
tala diirekt till lässarna ger vvi en aktuell bild av saamhället idaag.
Den 10 d
december to
og den förstta gästtwitttraren, skriibenten och
h marknadssföraren Jaack
Werner, ö
över kontott @sweden. Gästtwitttrarna har vvalts för attt spegla värrderingar,
kompeten
nser och inttressen inom en rad områden,
o
frrån HBT-frrågor till deesign och
innovatio
on.
-

JJag är glad och stolt att
a bli tillfråågad. Jag h
har alltid giillat att få vvisa turisterr och
b
besökare
m
min bild av Sverige, occh att nu ku
unna göra det
d på Twiitter känns som
e naturliggt och roligt steg, sägeer Jack Werrner, först ut
ett
u av Curattors of Sweeden.

Sverige haar funnits p
på Twitter som @sweden sedan januari 200
09 och harr idag 8 260
0
följare. Under
U
2009 och 2010 ansvarade VisitSwedeen för närvvaron med Sverigerela
S
terat
innehåll u
ur ett turisttperspektiv. Sedan 2011 deltar Svenska
S
insttitutet för aatt
kommuniicera en breedare Sveriigebild. Infö
ör 2012 vääljer man nu
u att släppaa kontrolleen och

låta en ny skribent ansvara för varumärket Sverige varje vecka. Kreativ byrå för
Curators of Sweden är Volontaire.
Information om Curators of Sweden, vem som gästtwittrar och vad de skrivit kommer
att finnas på http://CuratorsOfSweden.com.

För mer information om VisitSweden och Svenska institutet
www.visitsweden.com/partner, www.si.se
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VisitSweden är ett
kommunikationsföretag som arbetar
med att marknadsföra varumärket
Sverige och svenska destinationer och
upplevelser internationellt.

Svenska institutet (SI) ska på uppdrag
av regeringen bidra till att Sverige kan
nå internationella mål inom en rad
nyckelområden. Uppdragen spänner
över utrikespolitik, utvecklings- och
reformsamarbete och utbildningspolitik.

