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RESULTAT & LÄRDOMAR

Kampanjen bestod av två perioder, en på
för- och en på eftersäsong. 

Kampanjsajten hade manga besökare och 
Pilane Skulpturpark genererade mycket
trafik. 

Annonseringen i sociala medier gav stort 
engagemang. Målgruppen kvinnor, 45 –
65+ engagerade sig mest i annonserna 
och ställer frågor direkt i annonserna 
vilket är ovanligt. 

Kampanjen med dess paraplykonceptet 
Tjörn – Island of Art innehöll många olika 
delar: Nordiska Akvarellmuseet, Pilane 
Skulpturpark och Pater Noster, cykel och 
vandring och Remember September.

Koncept:

⚫ Konst och natur i världsklass med utgångspunkt av Nordiska Akvarellmuseet,
Skulptur i Pilane och Pater Noster. 

Kampanjperiod:

⚫ 15 maj – 28 juni (försäsong, Pilane öppnar 15 maj) Svensk marknad
Ingår även i cykelkampanjen start 12 april.

⚫ 15 aug – 15 sept eftersäsong (Pilane stänger slutet av sept) Svensk marknad

Målsättning:

⚫ Fler besökare som upplever konst i världsklass på för- och
eftersäsong

⚫ Skapa engagemang i SOME. Driva trafik till kampanjsajten.

⚫ Bokningar av hotellpaket Tjörn – Island of Art

SAMMANFATTNING



Målgrupp:

⚫ Södra Sverige. 45-65 år. Intressen: Kultur, natur, resa, konst, cykla, vandra, paddla, 
och familj som är konst och är kulturintresserad

Deltagande företag och turistorganisationer:

⚫ Nordiska Akvarellmuseet, Skulpturpark Pilane, Pater Noster

⚫ Boendeföretag: Salt & Sill, Hav & Logi, Stenungsbaden

Exponering av kampanj i följande kanaler:

⚫ Kampanj i SOME: Facebook, Instagram

⚫ Turistrådets nyhetsbrev

⚫ Folder (copy & layout: Turistrådet, tryck: Tjörns Kommun)

⚫ Kampanjsajt: www.vastsverige.com/tjornislandofart

SAMMANFATTNING

http://www.vastsverige.com/tjornislandofart


RESULTAT & LÄRDOMAR

Under kampanjen har kampanjsidan haft 
drygt 18 000 besök. Utöver huvudsidan 
har många även varit intresserade av 
sidan om Remember September. Det har 
även funnits intresse för cykelleden på 
Tjörn, Nordiska Akvarellmuseet och 
Skulptur i Pilane.

Merparten av trafiken kommer från 
social media, vilket inte är så konstigt i 
och med att annonseringen skedde där.

Kampanjen har försett de deltagande 
företagen med runt 2 700 klick in till 
deras egna hemsidor.

GOOGLE ANALYTICS



RESULTAT & LÄRDOMAR
ANNONSERING

Annonsering i två omgångar på Facebook 
och Instagram.

Omgång 1 kördes bild och canvas-annons.
Omgång 2 kördes enbart canvas-annons.

Annonserna riktades mot målgruppen: 
35-65 år, Västra Götaland alternativt 
Stockholm, Örebro, Halland. Intressen: 
Kultur, natur, resa, konst, cykla, vandra, 
paddla, familj.

Kvinnor mellan 45-65+ engagerade sig 
mest i annonserna.

Sammanlagt resultat för båda perioderna: 
- Besökare kampanjsida: 18 000 
- kostnad: 2,27 kr per visning av målsida

Annonserna fick väldigt bra engagemang.
Sammanlagt fick de 8263 i engagemang 
(dela, gilla, spara och kommentera).

I omgång 1 gick canvas-annonsen allra 
bäst. Därav körde vi bara denna i omgång 
2. 

Utav bildannonserna gick annons 
markerad i grönt bäst.

Destinationsnyhetsbrevet hade totalt en 
öppningsgrad på 36 procent. 9,8 procent 
av de som öppnat nyhetsbrevet har 
klickat på minst en länk. Inlägget om Tjörn 
- Island of Art genererade totalt 23 klick. 



RESULTAT & LÄRDOMAR

Som komplement till annonseringen 
skapades organiska inlägg på Facebook 
Västsverige, Facebook Bohuslän samt 
Instagram Västsverige.

Några av inläggen sponsrades även på för 
en mindre summa.

Ett urval av inläggen visas till vänster.

Resultat sponsrade samt organiska inlägg:
- 147 kommentarer, 4808 gilla, 162 
delningar, 59 sparade inlägg, 1183 
länkklick

Bäst gick inläggen om Pilane. 

Inlägg markerat i grön publicerades under
kampanjperioden och fick väldigt bra 
resultat. Flera utav besöksmålen i Tjörn –
Island of Art finns med i denna artikel.

På många av inläggen har vi även fått 
frågor på parkeringsplatser, 
husbilsplatser, bussförbindelser mm. 

ÖVRIG MARKNADSFÖRING


