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RESULTAT & LÄRDOMAR

Denna kampanj genomfördes som ett 
samarbete mellan Turistrådet och Södra 
Bohuslän Turism (SBT).

Annonsering med bildannonser på 
Facebook och Instagram gav sammanlagt
över 12 300 visningar av målsida. Ett bra 
resultat med en relativt liten budget.

Vi kommunicerade höst till nästa omgång 
tror vi att sensommar är bättre att 
använda sig av.

Förutom huvudsidan var det många som 
intresserade sig för att vandra på bilfria 
öar. Den typen inlägg med konkreta tips 
gav också bäst resultat/engagemang att 
jämföras med inlägg som kommunicerar 
konceptnamnet Remember September 
där engagemanget var mindre. 

Kampanjen har under några år drivits av 
SBT själva och de deltagande företagen är 
väl införstådda med konceptet och ser ett 
samband mellan kampanjen och en ökad 
beläggning under september.  SBT har 
aktivt arbetat med att företagen ska ha 
korrekta uppgifter på Google my Busniess
(GMB) med fint resultat.  

Önskvärt är att fler verksamheter förstår 
arbetssättet och därmed påverkar fler att 
hänga på.

Kampanjperiod:

⚫ 30 augusti – 12 september

Deltagande företag och TO:

⚫ Restauranger, aktivitetsbolag och boenden på Norden- eller Världen-nivå anslutna till

Hållbarhetsklivet. Kampanjen är ett samarbete med Turistrådet och södra Bohusläns Turism. 

Exponering av kampanj i följande kanaler:

⚫ Via Turistrådets Facebook- och Instagramkonton

Kampanjsida:

⚫ https://www.vastsverige.com/sodrabohuslan/september

SYftet med denna digitala kampanj att öka beläggningsgraden under sensommaren september. 

Säsongsförlängning på destinationerna. Uppleva ett lugnare Bohuslän.

SAMMANFATTNING

Kampanjansvarig på Turistrådet:

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

https://www.vastsverige.com/globalassets/turistradet-vastsverige/pdf/sverige-norden-varlden/sverige-norden-varlden.pdf
https://hallbarhetsklivet.se/
https://www.vastsverige.com/sodrabohuslan/september
mailto:karin.gesouli@vastsverige.com


GOOGLE ANALYTICS RESULTAT & LÄRDOMAR

Under kampanjen hade 
kampanjsidan över 12 300 besök. 
Förutom huvudsidan var det många 
som intresserade sig för att vandra 
på bilfria öar, göra en sensommar-
roadtrip och bada bastu.

Nästan all trafik kom från social 
media, vilket inte är så konstigt 
eftersom kampanjen annonserades 
där. 

80 % av besökarna är kvinnor, främst 
i åldern 55+.

Kampanjen har genererat över 800 
klick ut till företagens egna hemsidor. 



RESULTAT & LÄRDOMAR

Annonsering med bildannonser och 
karusell-annons (remarketing) på 
Facebook och Instagram.

Annonserna riktades mot målgruppen: 
25-65+ i Västra Götaland. 
Intresse: Kultur, natur, lokalproducerat, 
fika, restaurang, trädgård

Bäst gick bildannonserna markerat i grönt.

Kvinnor i åldern 55 – 65+ engagerade sig 
mest i annonserna.

För ovan målgrupp brukar oftast Facebook
vara den plattform som brukar få mest 
exponering. I denna kampanj var det dock
Instagram som fick störst räckvidd.

Resultat: 

Visningar av målsida: 11 139
Engagemang:  2144 
Kostnad visning av målsida: 2,24 kr

Bra resultat för relativt liten budget.

I kommunikationen använde vi oss av höst.
Till nästa omgång tror vi att sensommar
är bättre att använda sig av. September var
relativt varm och sensommarupplevelser
hade gett något bättre resultat.

ANNONSERING



RESULTAT & LÄRDOMAR

Som komplement till annonseringen
publicerades även sponsrade och 
organiska inlägg på Facebook Västsverige 
och Facebook Bohuslän.

Resultat:

• Engagemang (dela, gilla, kommentera):
2995

• Länkklick: 2230

Bäst resultat/engagemang gav inlägg om 
vandring på öar. Att kommunicera konceptet
”Remember September”  har inte fungerat
lika bra som att lyfta mer konkreta inlägg.

ÖVRIG MARKNADSFÖRING



RESULTAT & LÄRDOMAR
DELTAGANDE FÖRETAG

Antalet besökare och bokning i september ökar 

år efter år hos de allra flesta. 

Företag som är väl införstådda med konceptet 

upplever att det är värdefullt och ser samband 

mellan ökad beläggning och marknadsinsats. 

Det använder den digitala verktygslådan och 

uppskattar att de bilder och texter som finns att 

använda. De verkar även uppleva en trygghet i 

att kampanjen återkommer, deras arbetsinsats 

blir lättare för de behöver bara ”köra på med 

det vanliga”. 

Även de företag som inte känner sig säkra på 

från vilken insats ökningen kommer konstaterar 

att september är en månad värd att satsa på. 

I år har inte SBT i samma utsträckning som 

tidigare  uppmanat företagen att använda

hashtaggen #rememberseptember. Vilket 

märks på instagram då företagens inlägg saknar 

den. SBT har aktivt arbetat med att företagen 

ska ha korrekta uppgifter på GMB med fint 

resultat. 

Önskvärt är att fler verksamheter förstår 

arbetssättet och vill hänga på den här typen av 

gemensamma satsningar från lokal turist-

organisation och företag. På så vi kan vi öka 

beläggningen vilket på sikt leder till att fler 

vågar/har råd att ha mer öppet och vi kan

gemensamt förlänga säsongen ytterligare.


