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RESULTAT & LÄRDOMAR

Under kampanjen drev vi så här många besök 

till respektive landningssajt:

Svenska 20 000

Danska    4 200

Norska    5 000

Vi har på samtliga marknader riktat oss till en

målgrupp som är 30-60 år och vi kan konstatera

att de vi nådde var generellt 45 år och äldre.

I Norge och Danmark behöver vi arbeta med 

att presentera skaldjur i ett större 

sammanhang innan vi kommunicerar produkter 

och paket. Vi behöver också anpassa 

kommunikationen så att den estetiskt fungerar 

på respektive marknad. 

Nästa år vill vi genomföra en skaldjurskampanj 

under tidig vår. Detta efter önskemål från

deltagande företag om att denna tid är svårare 

att fylla än hösten. 

Kampanjperiod:

⚫ 30 augusti-19 september

Deltagande företag och TO:

⚫ 28 företag

Exponering av kampanj i följande kanaler:

⚫ Annonsering i sociala kanaler samt press- och Influencerbesök. Advertorial i 
dansk dagspress.

Kampanjsida:

⚫ SV: https://www.vastsverige.com/skaldjursupplevelser

⚫ NO: https://www.vastsverige.com/no/skalldyropplevelser/

⚫ DK: https://www.vastsverige.com/da/skaldyrsoplevelser/

Syftet med satsningen är att lyfta Bohuslän och dess skaldjur under hösten. Vi vänder oss till vuxna 

boende i Sverige, Norge och Danmark och med varierande storlek på plånboken. Vi erbjuder paket 

med aktivitet, mat och boende inkluderat men även dagsturer och båtkryssningar. Förhoppningen är 

att detta leder till fler bokningar hos deltagande boendeanläggningar och aktivitetsföretag. 

SAMMANFATTNING

https://www.vastsverige.com/skaldjursupplevelser
https://www.vastsverige.com/no/skalldyropplevelser/
https://www.vastsverige.com/da/skaldyrsoplevelser/


KAMPANJSIDA KAMPANJSIDA - SVERIGE

Landningssida från annonsering:

• Skaldjursupplevelser – temasida 

• Höstens skaldjurspaket – artikel med 
länkar in till företagens paket.

• Skaldjurfiske – artikel med länkar till 
aktörer för skaldjursfiske.

Landningssida från organiska inlägg:

Förutom inlägg med samma 
landningssida som vid annonsering så 
gjordes även ett inlägg för sidan 
”Skaldjurskryssning” en ny artikel med 
länkar till kryssningsföretagen. Med 
den breddade vi utbudet bland 
skaldjurupplevelserna och kunde 
samtidigt erbjuda besökarna ett 
prisvärt alternativ. 

Många sidor fanns tidigare men fick ett 
nytt innehåll och en ny layout inför 
kampanjstart. 



KAMPANJSIDA KAMPANJSIDA – NORGE & 
DANMARK

Landningssida från annonsering:

• Skaldjursupplevelser – temasida 

• Höstens skaldjurspaket – artikel med 
länkar in till företagens paket.

• Skaldjurfiske – artikel med länkar till 
aktörer för skaldjursfiske.

Samtliga sidor är nya för den norska 
sidan och skapades inför kampanjstart. 



GOOGLE ANALYTICS (svenska sidan) RESULTAT & LÄRDOMAR

Under perioden hade vi drygt 20 000 
besök på kampanjsidan och över 40 000 
sidvisningar.

Huvudsidan för kampanjen var den sida 
som drog mest trafik, därefter paketsidan 
och artikeln om skaldjurskryssningar.

22 % av besökarna valde att klicka sig 
vidare på de gula bokningslänkarna direkt 
in till företagens egna hemsidor. I 
jämförelse med liknande kampanjer så är 
det en stabil andel. Totalt gjordes 6 900 
klick in till företagen.

Trafiken till sajten kom till stor del från 
Stockholm, följt av Göteborg. 

Könsfördelningen var 61-39 till fördel för 
kvinnorna. Majoriteten av besökarna var i 
åldern 55 år och uppåt.



GOOGLE ANALYTICS (norska sidan) RESULTAT & LÄRDOMAR

Under perioden hade vi drygt 5 000 besök 
på den norska kampanjsidan.

Huvudsidan för kampanjen var den sida 
som visades mest av kampanjbesökarna, 
därefter höstens skaldjurspaket. 

10 % av besökarna valde att klicka sig 
vidare på någon extern länk till företagens 
egna hemsidor.

Trafiken till sajten kom till största del från 
Oslo.

Könsfördelningen var i stort sett 50-50. De 
flesta besökare var 45 år och äldre.



GOOGLE ANALYTICS (danska sidan) RESULTAT & LÄRDOMAR

Under perioden hade vi 4 200 besök på 
den danska kampanjsidan.

Huvudsidan för kampanjen var den sida 
som visades mest av kampanjbesökarna, 
därefter höstens skaldjurspaket. 

6 % av besökarna valde att klicka sig 
vidare på någon extern länk till företagens 
egna hemsidor.

Trafiken till sajten kom till största del från 
Köpenhamn.

Könsfördelningen var i stort sett 50-50. 
Besökarna hade störst representation i de 
äldre målgrupperna.



RESULTAT & LÄRDOMAR

Norge/Danmark:

Annonseringen, på båda marknaderna, hade svårt att 

uppnå bra resultat vilket ledde till att den norska och 

danska annonseringen stoppades och budgeten allokerades 

om till den svenska marknaden. Norge och Danmark är 

troligtvis  inte redo för den här typen av köp- och 

bokningsuppmanande kommunikation ännu. Vi behöver 

sätta skaldjuren i ett större sammanhang för att nå fram och 

dessutom anpassa kommunikationen så att den estetiskt 

fungerar på respektive marknad. 

Engagemanget var relativt lågt på 725 respektive 556 

likes/kommentarer/delningar för Norge respektive Danmark. 

Sverige: 

Vi fick bra trafik till skaldjurssajten. Engagemanget var högt 

och vi fick 6500 likes/kommentarer/delningar. 

Bilderna till vänster visar annonsernas resultat. 

Gemensamt för samtliga marknader är att karusell 

och film var de format som levererade bäst. Retargeting-

annonserna uppnådde inte de önskade resultaten och vi bör 

därför testa att göra dessa annonser unika i nästa omgång 

för att särskilja dem från övriga annonser. 

ANNONSERING

▬ Norge

▬ Danmark

▬ Sverige



RESULTAT & LÄRDOMAR

På den danska marknaden har vi även 
annonserat med ett uppslag i dagstidningen 
Politiken (Antal läsare: 255.000). Formatet 
var en Advertorial dvs. en betald redaktionell 
artikel, vilken publicerades den 3 oktober i 
samband med en Sverigespecial i rese-
sektionen. 

Annonsen var baserad på ett blogginlägg 
skrivet av en dansk influencer, danicachloe.dk
som besökte Västsverige 2020, och handlar 
om skaldjursupplevelser.  

Detta format är ett bra sätt att kommunicera 
teman vilka kräver mer kännedomsbyggande 
insatser. Här är det influencern som berättar 
och ger sina personliga rekommendationer. 

Under samma period aktiverade 
influencern även ett blogginlägg samt inlägg 
och stories via sina egna kanaler på Facebook 
och Instagram.

ÖVRIG MARKNADSFÖRING



RESULTAT & LÄRDOMAR

Marknadsföring för skaldjurskampanjen
har främst skett via annonser/betald 
marknadsföring. 

Som komplement har organiska inlägg
skapats på Facebook och Instagram.
Inlägg har  länkats till dagskryssningar, 
skaldjurspaket samt kampanjsidan/startsidan 
för skaldjur. Bäst gick inläggen för
dagskryssningar (fick flest länkklick och 
engagemang).

Resultat organiska inlägg:

Gilla: 922

Dela: 36

Kommentera: 42

Länkklick: 624

ÖVRIG MARKNADSFÖRING



RESULTAT & LÄRDOMAR

Många av företagen i Bohuslän har sett en 
ökning generellt kring bokningar av skaldjurs-
upplevelser och flera var fullbokade innan 
kampanjen drog igång. Dock ser det lite olika 
ut beroende på vilket företag vi pratar med. 

Överlag var företagen nöjda med kampanjen 
men flera påpekade att de behöver mer hjälp 
med att boosta vårens skaldjursupplevelser 
som inte säljer lika bra som höstens i dagsläget. 

Värt att nämna är att Strömma Kanalbolag fick
bokningar för 30 tkr via vastsverige.com så ett 
mycket bra och konkret resultat. 

DELTAGANDE FÖRETAG


