
KAMPANJRESULTAT
Göteborgs skärgård med egen båt 2021



RESULTAT & LÄRDOMAR

Annonsering med bild och film-annonser på
Facebook och Instagram. Riktat mot mål-
gruppen båtintresserade i Göteborg med 
6 mils radie i åldersgruppen 30-65+

Med en relativt liten budget fick vi ett bra
resultat. Annonserna gav sammanlagt
7863 visningar av målsida. 

Kostnaden 2,57 kr per visning av målsida
är ett mycket bra resultat och är billigare än
snittet.

I kampanjomgång 1 hade vi ett något högre 
andel män som nåddes av annonsen än vi
vanligtvis brukar ha på våra annonser.

De företag som har återkopplat uttryckte 
att de sett en ökad beläggning vid för- och 
eftersäsong på destinationerna Vrångö, 
Donsö, Björkö, Hönö och Öckerö. En del 
företag har passat på och skapat egna 
erbjudanden under kampanjperioden. 

Kampanjen och resultatet ses också som ett
kvitto på att företagen lyckats gå samman 
och hitta ett gemensamt erbjudande med
avsändaren Göteborgs Skärgård.

Kampanjperiod:

⚫ två omgångar 12- 27 juni och 20 augusti - 10 september 

Deltagande företag och TO:

⚫ 20 restauranger, aktivitetsbolag och boenden på norden- och världen-nivå

anslutna till Hållbarhetsklivet på Vrångö, Donsö, Björkö, Hönö och Öckerö. 

Exponering av kampanj i följande kanaler:

⚫ Facebook och Instagram 

Kampanjsida:

⚫ https://www.vastsverige.com/bo/goteborgs-skargard/

Utifrån en gemensam förfrågan från företagen i Göteborgs skärgård togs en kampanj fram för att locka 

de dagsturister som kom med båt att stanna kvar i skärgården och njuta av en hotellnatt eller två och 

allt därtill. Kampanjens syfte var att dra in folk till artikeln/guiden på vastsverige.com och därifrån 

länkas ut till boendenas bokningssidor. 

SAMMANFATTNING

Kampanjansvarig på Turistrådet:

För Efternamn – karin.gesouli@vastsverige.com - +46 (0)31-81 83 74

https://www.vastsverige.com/bo/goteborgs-skargard/
mailto:for.efternamn@vastsverige.com


KAMPANJSIDA INNEHÅLL KAMPANJSIDA

En guide/artikel till sommarens mysiga båt-

utflykter och fina boenden i Göteborgs 

skärgård togs fram, här lyfts 6 tips med 

bokningslänk. Med bilder och korta 

beskrivande texter om öarna och boendena 

lockas gästen att uppleva mer och stanna 

längre.

Guiden syntes på flera ställen på vår webb 

som bo, båtupplevelser och direkt på start-

sidan under ”Sommarens populära guider”. 

Den syntes också i Göteborg & Co´s kanaler.

Denna guide är ny och skapades inför

kampanjstart. 

https://www.vastsverige.com/bo/
https://www.vastsverige.com/se-och-gora/batupplevelser/


GOOGLE ANALYTICS Omgång 1 (12-27 juni) RESULTAT & LÄRDOMAR

Under den första kampanjomgången 
(12-27 juni) hade vi 7 400 besök på 
kampanjsidan.

69 % av besökarna var kvinnor och åldern 
55+ var överrepresenterad. 

Merparten av trafiken kom från Göteborg.

Av besökarna var det 15 % som valde att 
klicka sig vidare till någon av företagen 
som fanns länkade på sidan. Totalt 
gjordes närapå  1 500 klick ut till 
företagen.



GOOGLE ANALYTICS Omgång 2 (20 aug-10 sept) RESULTAT & LÄRDOMAR

Under den andra kampanjomgången 
(20 augusti till 10 september) hade vi 
2 600 besök på kampanjsidan.

75 % av besökarna var kvinnor och åldern 
55+ var överrepresenterad. 

Merparten av trafiken kom från Göteborg.

Även denna period var det 15 % av 
besökarna som valde att klicka sig vidare 
till någon av företagen som fanns länkade 
på sidan. Totalt gjordes över 500 klick ut 
till företagen.



RESULTAT & LÄRDOMAR

Annonsering på Facebook och Instagram.

Målgrupp: Båtintresserade, Göteborg med 
6 mils radie, 30-65+

Räckvidd: 91 777

Inläggsreaktioner: 1018
Kommentarer: 6
Delningar: 27
Länkklick: 6912

Visningar av målsida: 5864 

Kostnad: 2,64 kr

Demografi: 63 % kvinnor, 35 %  män  

(högre andel män än vi vanligtvis får vid

annonsering).

55-64 år nåddes mest

ANNONSERING

Denna annons gick bäst 
med 4033 visningar av 
målsida

1553 visningar av 
målsida

Denna annons gick sämst 
med 98 visningar av 
målsida

Bild & Filmannonser 



RESULTAT & LÄRDOMAR

Period: 20-29 augusti

Målgrupp: Båtintresserade, Göteborg med 
6 mils radie, 30-65+

Visningar av målsida: 1999

Kostnad: 2,50 kr per visning av målsida

Interaktion: 438

Demografi: 75 % kvinnor, 23 %  män  

65+ följ av 55-64 år nåddes mest.

ANNONSERING

Bildannonser Facebook och Instagram



RESULTAT & LÄRDOMAR

Organiskt inlägg på Facebook Västsverige.

Inlägget gav 323 länkklick. Bra resultat för 
ett organiskt inlägg.

ÖVRIG MARKNADSFÖRING



RESULTAT & LÄRDOMAR

Få företag har svarat på uppföljningen av 
kampanjen. De som har återkopplat har 
sagt de har sett än ökning av antalet gäster 
vid för- och eftersäsong på destinationerna 
Vrångö, Donsö, Björkö, Hönö och Öckerö.

En del företag har passat på och skapat 
erbjudanden under kampanjperioden 

Flera ser gärna en fortsatt satsning till 
samma målgrupp och under samma 
period även nästa år. De svarande ser 
kampanjen och resultatet av den som ett 
kvitto på att man lyckats gå samman och 
hitta ett gemensamt erbjudande att 
kommunicera under avsändaren 
Göteborgs Skärgård.

Här är två röster från deltagande företag 
om kampanjen:

” Våren 2021 hade ett uppsving med 
framför allt hemestrande turister. 
Beläggningen tog riktig fart under denna 
period och låg över förväntan hela 
sommaren. Kampanjerna från Västsverige 
bidrog med största sannolikhet till att sätta 
fart igen.”

”Vi har haft bra beläggning och det 
fortsatte att bokas på även efter 
högsommarveckorna.”

DELTAGANDE FÖRETAG


