
KAMPANJRESULTAT
Cykel Sverige 12 april – 9 maj



RESULTAT & LÄRDOMAR

Första gången vi genomför en cykelkampanj.

Kampanjen var överlag lyckad i alla

valda kanaler och presterade ungefär som 

förväntat. Vi riktade oss mot närområdet

och storstadsregionerna förutom i locations-

annonseringen där vi syntes på utvalda platser

där MTB är stort.

Överlag är alla företag positiva och har märkt

en ökad mängd cyklister och flera har också 

fått bokningar.

En lärdom kan vara att börja kampanjen något

senare och köra någon vecka kortare 

Kampanjperiod.

Kampanjperiod:

⚫ 12 april – 9 maj

Deltagande företag och TO:

⚫ 35 företag var med i kampanjen, boenden och aktivitetsföretag

Exponering av kampanj i följande kanaler:

⚫ FB och Instagram

⚫ Locations och Events

⚫ Programatisk Display

Kampanjsida:

⚫ vastsverige.com/cykla 

Syftet med kampanjen var att driva trafik till site och vidare till deltagande företag och leda till 

bokningar. Vi ville också visa var i Västsverige man kan cykla samt öka kännedomen om Västsverige 

som cykeldestination inom de tre cykelkategorierna MTB, Landsväg och Fritidscykel. 

SAMMANFATTNING

Kampanjansvarig på Turistrådet:

Henrik Linneros +46 (0)31-81 83 43



KAMPANJSIDA INNEHÅLL KAMPANJSIDA

Landningssida från annonsering:

På sidan ”Cykla i Västsverige” finns 
introduktion och länk vidare till sidor 
om cykelsemester, mountainbike 
samt landsvägscykling. (bild1)

Från dessa tre sidor lyfts bland annat 
tips på cykelrutter för 
landsvägscykling, mountainbikeleder 
och områden, cykelpaket samt 
cykelsemester för barnfamiljen, för 
den kulturintresserade samt cykla i 
skärgården. (bild 2, 3, 4)



GOOGLE ANALYTICS LÄRDOMAR

Kampanjsidorna har under perioden haft drygt

43 000 besök. Merparten av trafiken 

kom från Facebook-Instagram.

Annonserna länkade till en del olika sidor bl.a.

/naturupplevelser/cykla/ (och dess 

underkategorier) och lokala TO som t.ex.

Ulricehamn Ätradalsleden. 

62 % av besökarna var kvinnor. Ålders-

grupperna 55-65+ var de som besökte sidorna

mest.

84% av trafiken kom från mobila enheter

Kampanjen genererade nästan 7000 klick 

på länkar som går direkt in till företagens 

egna hemsidor.



RESULTAT & LÄRDOMAR

Annonsering på Facebook-Instagram.

Enligt OMD presterade annonserna på Facebook-

Instagram bra och vi hade en snitt-CTR på 0,9%. 

Även CPA låg ok med ett snitt på 7,88 kr / besök på

landningssida. 

Målgrupperna var uppdelade på ”MTB”, ”Landsväg” 

och ”Fritidscykling” i åldern 16-65+. Den grupp som

genererade mest trafik och hade hög CTR var 

”fritid”.

Geografi: VGR och Södra Sverige.

ANNONSERING (SoMe)

Ovan bild- och video annonser gick bäst Ovan annonser gick sämst 



RESULTAT & LÄRDOMAR

Enligt OMD presterade den programmatiska

kampanjen ett starkt resultat. Snitt-CTR låg på 0,11% 

och snitt-CPA hamnade på 25 kr / besök på

landningssida. 

65% av annonsvisningarna skedde på mobila

enheter. Det var också detta formatet (320x320)

som presterade bäst CTR.

Annonseringen riktades till målgrupper som 

fokuserade på familj, vänner och utomhusaktiviteter.

Geografi: Göteborg med omnejd

ANNONSERING (progg. display)

Annonserna presterade ganska likvärdigt



RESULTAT & LÄRDOMAR

Annonsering i tidnignen cykla som är 
Vätternrundas egen tidning.

Hållplatsannonsering som gjordes under 

V18

Exempel på programmatisk display i aftonbladet

Influencersamarbete med Swedish Family

I samband med kampanjen 

Samarbete med tidningen Bicycling där

kinnekulle är med på omslaget

Som komplement till den köpta marknads-
föringen skapades även organiska inlägg
på Västsveriges kanaler (Facebook och 
Instagram). 

Resultat organiska inlägg:
Engagemang (gilla, dela, kommentera): 498
Länkklick: 719

ÖVRIG MARKNADSFÖRING



RESULTAT & LÄRDOMAR

De flesta deltagande företagen har märkt en 

ökad trafik och efterfrågan under kampanjen.

Flertalet boende som har haft fler cyklister hos

sig under perioden men som inte bokat

cykelpaket.

En lärdom att ta med sig är att många som

cyklar på sin semester inte bokar cykelpaket

utan tar med egen cykel eller hyr på plats 

så det kan upplevas som svårt att mäta antal

cykelpaket som bokats då det inte alltid är

så man bokar sin cykelsemester.

DELTAGANDE FÖRETAG


