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RESULTAT & LÄRDOMAR

Kampanjperiod:

⚫ 21 april – 31 maj

Deltagande företag:

⚫ 29 företag på världen- och nordennivå

Exponering av kampanj i följande kanaler:

⚫ Social media – Facebook och Instagram

Kampanjsida:

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

Inspirera till att besöka skärgården utanför högsäsong. Genom att ge tips  om aktuella båtturer till öar 

och kustsamhällen där du kan vandra, äta och stanna ett par dagar vill vi öka beläggningsgraden till 

rederier, restauranger, butiker och boenden under våren.

SAMMANFATTNING
Kommunikationen för fokusområdet 
båt- och skärgårdsupplevelser 
ställdes  om från fokus på båtluff med 
reguljär trafik i Bohuslän under 
högsäsong till att lyfta båt- och 
skärgårdsupplevelser i hela 
Västsverige under hela året. Detta var 
uppskattat av de medverkande 
rederierna och andra aktörer som 
verkar i skärgården. Det öppnar upp 
möjligheten för fler verksamheter att 
synas i våra kanaler och inspirerar till 
besök av platser på tider när och där 
det inte är fullt. 

Vi drev 20 000 besök till 
landningssajten under kampanjen.

April-Maj är en bra tid på året för att 
göra den här typen av kampanj. 
Många verksamheter har då öppnat 
upp föråret och det finns kapacitet att 
fylla hos de medverkande aktörerna.

Inför nästa år bör vi hitta bättre 
paketeringar och tydligare call-to-
action. För att få vassare erbjudanden 
till gästen och för att lättare kunna 
mäta köp.

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


KAMPANJSIDA KAMPANJSIDA

Landningssida från annonsering var i 
huvudsak:

• Båtupplevelser – temasida med 
säsongens båtturer och upplevelser i 
skärgården med länkar till företagen.

Landningssidan uppdaterades och 
artikeln ”Möt våren i skärgården” togs 
fram för att inspirera till besök i 
skärgården under våren. 

I artikeln lyftes säsongens båtturer 
tillsammans med ”tips på boende” och 
”missa inte”  där vi inspirerade i text och 
bild om allt ifrån restauranger, guidade 
turer till fin vandring på öar. 



GOOGLE ANALYTICS OM KAMPANJSIDAN

Kampanjsidan var sidan för 
båtupplevelser på vastsverige.com och 
där fanns länkar vidare till flera 
undersidor, bland annat en artikel om att 
möta våren i skärgården.

Förutom trafik från social media hade 
sidan under kampanjperioden en stor 
andel trafik från organiska sökningar.

Kampanjen attraherade en målgrupp i 
åldern 55-64 och 65+ stod för den största 
delen av besökarna på sajten. 

Könsfördelningen var 66 % kvinnor och 34 
% män.

74 % besökte sidan via en mobil enhet.

13 % av de som besökte sidan valde att 
klicka sig vidare till något företag.



RESULTAT & LÄRDOMAR

Annonsering på Facebook och Instagram
samt organiska inlägg på Västsveriges och 
Bohusläns sociala kanaler (FB och 
Instagram).

Annonsering gjordes i två omgångar. 
Omgång 1 skapades en canvas-annons 
och omgång 2 skapades bildannonser.

Målgrupp: Västra Götaland med omnejd i 
åldersgruppen 30-65

Viss annonsering synkades med  ”Strax 
utanför Göteborg”.

Annonseringen gick över förväntan och 
gav:

- 29 098 klick till målsida (länkklick till 
kampanjsidor)

- Engagemang (dela, gilla, kommentera 
och spara): 8079

ANNONSERING

Canvas-annons

Ovan två bildannonser gick bäst



RESULTAT & LÄRDOMAR

Som komplement till de betalda annonserna 
skapades organiska inlägg på Facebook 
Västsverige, Facebook Bohuslän och 
Instagram Västsverige.

Tillsammans gav dessa:

- Engagemang (dela, gilla, kommentera osv): 
809

Länkklick: 265

Att nå ut med organiska inlägg blir allt 
svårare. För att få ett större engagemang 
och fler länkklick hade inläggen behövt 
sponsras på.

ÖVRIG MARKNADSFÖRING

Exempel på inlägg på 
Instagram och 
Facebook



RESULTAT & LÄRDOMAR

Under 2020 och 2021 ställdes 
kommunikationen om från att ha 
kommunicerat båtluff med hjälp av 
reguljär trafik i Bohuslän under 
högsäsong till att fokusera på båt- och 
skärgårdsupplevelser i hela Västsverige 
under hela året. Ett uppskattat och 
välkommet initiativ av de medverkande 
rederierna och andra aktörer som verkar i 
skärgården. 

Kampanjen genomfördes under en period 
då det är förhållandevis få besökare i 
skärgården men då flera aktörer kommit 
igång med sin båttrafik för året. 

Flertalet av de medverkande företagen 
hänvisar till att maj var en bra månad 
med många privatgäster. En av aktörerna 
säger att trots frånvaron av större 
konferensgrupper som tidigare har burit 
upp våren så var det många privatgäster 
som bokade båtturer. Ett resultat som 
han kopplar ihop med kampanjen.

Ett företag som använder sig ett 
analysverktyg där man ser exakt var 
trafiken kommer ifrån under en viss 
period och vad den genererar 
återkopplade till oss och meddelade att 
kampanjen genererat 8 köp till ett värde 
av 19 120 kr.

DELTAGANDE FÖRETAG


