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RESULTAT & LÄRDOMAR

• Tror det är bra att kombinera digital 
annonskampanj med influencerresa. 

• Roadtrips är mycket populärt och det 
finns potential i att utveckla tekniken.

• Roadtripen mest besökta bland kultur-
sidorna på vastsverige.com

Kampanjperiod:

⚫ Digital annonskampanj 3 – 24 augusti 2021

⚫ Influencerresa 28 - 29 juni

Deltagande företag och TO:

⚫ Nyhagens Trädgård, Sammels Trädgård och Björnhyltans Trädgård

⚫ Indirekt även: tre shoppingföretag,  sex besöksmål och sju boendeanläggningar
och restauranger

Exponering av kampanj i följande kanaler:

⚫ Hemsidan www.vastsverige.com

⚫ FaceBook

⚫ Instagram

⚫ Influencers: @annelisblomsterochbakverk och @uttrycksform

Kampanjsida:

⚫ https://www.vastsverige.com/kulturupplevelser/Besokstradgardar_shopping_och_kulturupplevelser_i_borastrakten/

Roadtrip till besöksträdgårdar i Boråsregionen är en del i satsningen att utveckla trädgårdsturism i 

Västsverige. I Boråsregionen har vi tagit fram en roadtrip med karta och resebeskrivning som även 

innehåller, shopping och kulturupplevelser mellan Göteborg och Borås. Syftet med kampanjen var att 

driva trafik till kampanjartikel på portalsidan för trädgårdsturism samt Inspirera och leda trafik ut till 

företag. 

SAMMANFATTNING

Kampanjansvarig på Turistrådet:

Gunilla Davidsson – gunilla.davidsson@vastsverige.com - +46 (0)31-81 83 XX

http://www.vastsverige.com/
https://www.vastsverige.com/kulturupplevelser/Besokstradgardar_shopping_och_kulturupplevelser_i_borastrakten/
mailto:gunilla.davidsson@vastsverige.com


KAMPANJSIDA INNEHÅLL KAMPANJSIDA

Två landningssidor i kampanjen:

• Roadtrip till blommande 
trädgårdar

• Trädgårdsupplevelser

Sidan Roadtrip till blommande 
trädgårdar fokuserade på tre 
trädgårdar att besöka. Detta i 
kombination med mat, shopping, 
andra sevärdheter samt boenden. 

Trädgårdsupplevelser byggdes på 
med nya delar inför kampanjstart. 
Exempel på dessa delar är; 5 Locals
som erbjuder trädgårdsupplevelser, 
artikel om Självplock samt en om 
Vandringsleder nära trädgårdar.

Från Trädgårdsupplevelser fanns 
även en puff in till artikeln för 
Roadtrip till blommande trädgårdar.

https://www.vastsverige.com/kulturupplevelser/Besokstradgardar_shop
ping_och_kulturupplevelser_i_borastrakten/

https://www.vastsverige.com/kulturupplevelser/tradgard/

https://www.vastsverige.com/kulturupplevelser/Besokstradgardar_shopping_och_kulturupplevelser_i_borastrakten/
https://www.vastsverige.com/kulturupplevelser/tradgard/


GOOGLE ANALYTICS RESULTAT OCH LÄRDOMAR

Kampanjsidan har under perioden haft 
över 28 000 besök. Merparten av trafiken 
kom från Facebook-Instagram, vilket inte 
är så konstigt med tanke på att 
annonserna syntes i social media. 
Glädjande nog hade sidan även en del 
organiska besök (obetalda) under 
perioden.

Artikeln om Roadtrip till Borås var den 
som flest annonser länkade till, och det är 
också den som fått majoriteten av 
besöken. Viss andel besök har även gått 
till andra sidor inom kampanjen.

85 % av besökarna var kvinnor, främst i 
åldrarna 55+. Området kring Göteborg 
står för en stor andel av trafiken.

Kampanjen genererade 2 300 klick på 
länkar som går direkt in till företagens 
egna hemsidor.



RESULTAT & LÄRDOMAR

Annonsering på Facebook och Instagram.

Annonseringen riktades mot kvinnor 35+ 

med intresse för trädgård, kultur, 

shopping, mat och dryck.

Geografi: Ca. 3 timmars bilfärd

Kvinnor i åldern 51-65+ presterade bäst i 

denna kampanj (gav flest länkklick).

Trädgårdskampanjen presterade mycket 

goda resultat och gav över 23 000 

besökare på sajt.

Ett brett intresseområde, god timing, bra 

kreativ och en förhållandevis låg 

investering bidrog till goda resultat.

ANNONSERING

Ovan bild- samt karusell-annons gick bäst



RESULTAT & LÄRDOMARÖVRIG MARKNADSFÖRING
Trädgårdsinspirerade inlägg har lyfts 
kontinuerligt under hela säsongen.
(Ej enbart under kampanjperiod).

Exempel på detta visas här. Målgruppen 
på Västsveriges sociala kanaler har visat 
stort intresse för trädgård.

Roadtrip i Boråsregionen samt 
topplistor har gått extra bra.

Sammanlagt gav de organiska inläggen 
1883 länkklick (977 till artikel för 
Roadtrip i Boråsregionen), 519 länkklick 
till företags instagramsidor, 133 
kommentarer, 2625 gilla och 333 
sparade inlägg.

Under juni månad (utanför 
kampanjperiod) sponsrade vi även på 
ett inlägg om ”11 mysiga 
trädgårdscaféer” på Västsveriges 
Facebooksida. 

Med en budget på enbart 1000 kr fick 
inlägget 2944 länkklick. Ett fanastiskt
bra resultat. Trädgård och fika 
engagerar!

På Instagram har inlägg och stories
delats från influencers resor i 
Västsverige till ett mycket gott resultat. 



RESULTAT & LÄRDOMAR

• Samtliga företag är positiva och 
tacksamma för kampanjen.

• Influencerresan gav effekt och företagen
fick fler följare tack vare den.

• Trädgårdsturism ökar i popularitet. 
Möjligt att utveckla tema trädgård och
koppla på boende tydligare. 

Nyhagens Trädgård:

⚫ Upplever att det har kommit fler folk än förra året. 

⚫ Det är fler som hänvisar till att de hittat oss via Trädgårdsresan samt vastsverige.com än tidigare 

⚫ Startat igång B&B  som tagit fart i år. Fler gäster stannar mer än en natt.  Tyskar bokar.

Sammels Trädgård:

⚫ 300 nya följare på Instagram i samband med kampanjen. 

⚫ Det har varit en stadig ström av folk. 

Björnhyltans Trädgård:

⚫ Bra säsong

⚫ Flera sällskap som gjort roadtripen efter influencerbesöket

⚫ Ökat antal följare på Instagram

DELTAGANDE FÖRETAG


