
Varmt 
välkomna!



Tillsammans….

…skapar vi en plats identitet
…skapar vi ett rikt utbud
…kan vi nå längre
…kan vi hjälpa varann (och samtidigt sig själv)
…skapar vi fler besök, ökad omsättning och 
fler jobb
…blir allt mycket roligare



Södra Bohuslän Turism
4 kommuner i samverkan

Tjörn, Orust, Stenungsund, Kungälv 

• 100% medlemsägd organisation, 
genom ekonomisk förening

• ca 270 medlemsföretag

• Intäkter kommun / näringsliv 50/50

•Uppdrag att utveckla och marknadsföra 
besöksnäringen

• Tillhandahåller information och värdskap 
till besökare

• Samverkansplattform för besöksnäringen

• Hållbarhetsfokus



Turistiska systemet

270 
medlemsföretag

4 
kommuner



Varför är det bra att ha en stark destination 
och besöksnäring?

• Ökad turistekonomisk omsättning

• Fler lokala jobb

• Instegsjobb

• Ökat lokalt utbud till nytta för både boende och 
besökare 

• Ökad platsattraktion (bo i, besöka och verka i)

• Stolthet, glädje, trivsel, gemenskap. 
Ambassadörer!
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Medlemsföretag 
Södra Bohuslän Turism

Besöksnäringen
Marknadsföring, Nätverk, Samverkan: 

• Service inom Turism

• Presentationssida på 
Sodrabohuslan.com

• Digital analys

• Tillgång till foto och film

• Nätverksträffar och workshops

• Turismdagen

• Evenemangskalendern

• Marknadsföring i sociala medier

• Turistinformation

• Tryckt media - magasin och kartor

• Synlig i magasinet Upplev

• Utveckling av Reseanledningar 



Södra Bohuslän Turism
- kanaler 

Hemsida

Marknadsföring Evenemangskalender

Instagram, 22.300 följare

Magasin, tryckt och 
digitalt

Kartor

Facebook 
Linkedin



En roadtrip bland gårdsbutiker och caféer



Sociala Medier
Instagram

@sodrabohuslan
22 300 följare 

Exponering ca 500 000 
per månad

Räckvidd ca 100 000 unika 
konton per månad
Hög engagement rate 
”äkta följare”



Influencersamarbeten

@hannawendelbo 
97 000 följare
Samarbete med Tjörn Island of art
Hanna besökte Nordiska Akvarellmuseet, Pilane och Sundsby Säteri. Hon testade att cykla en 
bit av leden mellan Pilane och Akvarellmuseet . Hon bodde en natt på Magasinet Härön.  



vastsverige.com 
sodrabohuslan.com
8.5 miljoner besök senaste 12 
månaderna på hela sajten. 

Tillsammans fyller vi sajten med 
innehåll. 

Södra Bohusläns innehåll är mycket
synligt på hela sajten. 


