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Kukkolaforsen anställer ny säljare. 

Kukkolaforsen Turist & Konferens AB tar ännu ett steg i sin offensiv för att växa till Tornedalens 

självklara besöksmål.  Jenni Rissanen anställs som säljare och marknadskommunikatör. Hon kommer 

närmast från finska turistorganisationen Meri-Lapin Matkailu Oy / Sea Lapland Travel Ltd där hon 

arbetat som Sales & Marketing Manager. Jenni har arbetat i 10 år med regional turismutveckling, 

vilket innebär mycket arbete med produktutveckling och digital utveckling. Hon har också arbetat 

med att bygga resepaket till den regionala webbutiken, sköta marknadsföring och samarbetade med 

andra researrangörer. ”- Jag har alltid beundrat Kukkolaforsen och jag är verkligen glad att i 

framtiden kunna fokusera på att marknadsföra denna fantastiska attraktion till världen” säger Jenni. 

Rekryteringen är en del i Kukkolaforsens satsning på att fortsätta utvecklas inom hotell, konferens 

och restaurang. 

 

- Vi behövde förstärka vår försäljning inom konferens och till européer som vill uppleva genuina 

aktiviteter i arktisk miljö. Dagens besökare söker lokal kunskap blandat med aktiviteter och 

upplevelser. Vi kan erbjuda norrsken och midnattssol, tornedalsk kultur och bastubad, aktiviteter 

kryddat med vacker utsikt och lokal mattradition. Vi har ju verkat på platsen i 5 generationer, säger 

Martin Spolander, VD, och vi vill gärna visa upp och berätta om vår vackra tornedalska vardag här i 

Swedish Lapland. 

Kukkolaforsen Turist & Konferens AB är ett familjeföretag verksamt i den nedre delen av Tornedalen. 

Familjen har haft verksamhet på området i fem generationer och är en av Norrbottens mest kända 

turistanläggningar med unika spetsprodukter och ett starkt varumärke. Affärsidén är att erbjuda 

besökaren genuina, årstidsanpassade upplevelser av hög kvalitet präglade av den tornedalska 

kulturen och personligt värdskap. Vår vardag är våra gästers lyx. 

 

Kontakta Martin Spolander +46704288328 eller Jenni Rissanen +46702720673 för mer information 
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