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RESULTAT & LÄRDOMAR

Vandringskampanjen blev lyckad med  totalt

67 722 besök till kampanjsidan.

19 % av besökarna klickade sig vidare till 

företagens egna hemsidor med 

vandringspaket (totalt 19 150 klick). Det är 

en förhållandevis hög andel för en kampanj. 

En bidragande orsak kan vara att företagen 

har tagit fram attraktiva paketlösningar.

Annonseringen i sociala medier gav stort 

engagemang. Målgruppen kvinnor, 35 – 55 

år, klickade mest på annonserna.

Majoriteten av företagen som deltagit i 

kampanjen har varit mycket positiva. De har 

märkt av en tydlig ökning av besök till 

hemsidan samt fått bokningar och 

förfrågningar.

De företag som själva också kommunicerat 

vandring och vandringspaket parallellt med 

Turistrådets kampanj har fått fler bokningar.

Kampanjperiod:

⚫ 9 – 30 september 2020

⚫ Nästa vandringskampanj planeras till april 2021

Deltagande företag och turistorganisationer:

⚫ 48 företag på världennivå (boende- och aktivitetsföretag)

Exponering av kampanj i följande kanaler:

⚫ Social media – Facebook, Instagram

⚫ Strossle*

Kampanjsida:

⚫ www.vastsverige.com/naturupplevelser/vandra/vandringsresor-och-paket

Syftet med kampanjen var att få besökare att boka vandringspaket hos företagen i regionen.

Annonsering i sociala medier och via verktyget Strossle. Trafiken från annonserna ledde in på olika 

landningssidor där vandringspaketen låg med ”boka och läs mer” knappar som länkade vidare ut till 

företagens paketsidor. Målgruppen var erfarna vandrare samt nybörjare  (par, kompisar, familjer 30 +) i 

Västra Götaland, Halland, Skåne, Stockholm och Jönköping.

SAMMANFATTNING

*Strossle är digitala annonser som är relevanta för målgruppen och som visas i 
samband med relevant redaktionellt innehåll i olika digitala tidningar och magasin.

http://www.vastsverige.com/naturupplevelser/vandra/vandringsresor-och-paket


LÄRDOMAR

Besökare som kommit till kampanjsidan via 

sociala medier har klickat sig vidare till 

företagen i dubbelt så stor utsträckning som 

besökarna från Strossle (sett till procent). 

De besökare som kommit organiskt via 

Google har varit mest kvalitativa, exempel 

varit inne längre tid på sidan.

Det går inte att se något mönster i att 

besökare från olika städer skulle ha klickat till 

företagen i olika hög utsträckning. Detsamma 

gäller för kön och ålder.

Sidan för paket i Bohuslän har varit mest 

populär, tätt följt av kampanjens startsida.

8 av 10 besökte kampanjsidan via mobil.

GOOGLE ANALYTICS



RESULTAT & LÄRDOMAR
ANNONSERING

Annonseringen på Facebook och Instagram

levererade över förväntad målsättning. 

2,7 % av alla som såg annonserna klickade 

sig in på kampanjsida (benchmark för den 

här typen av kampanj är 1,2 %).

Bäst levererade annonserna ”Relax och 

vandring på Västkusten” samt ”Höstvandra 

med familjen”. (Bilder markerat med röd 

ram)

Totalt fick annonserna 11 000 delningar, 

kommentarer och gilla.

Målgruppen kvinnor, i åldern 35-55, klickade 

mest på annonserna. 

För annonsering via Strossle* var 

fördelningen mer jämn mellan könen och 

lockade i majoritet målgruppen 65+. (Bild 

från Strossle-annonseringen är markerad 

med gul ram.)

Till nästa kampanjperiod kommer 

annonserna varieras mer i bild och film samt 

anpassas i kommunikationen för att även nå 

målgruppen män.

*Strossle är digitala annonser som är relevanta för målgruppen 
och som visas i samband med relevant redaktionellt innehåll i 
olika digitala tidningar och magasin.



RESULTAT & LÄRDOMAR

Organiskt innehåll är ett bra komplement till 

annonseringen. Här kan man vara lite mer 

konkret och lyfta specifika vandringsleder 

och tips.

Organiska inlägg i Turistrådets sociala 

kanaler gav 3811 gilla, delningar och 

kommentarer samt 1319 länkklick till 

kampanjsida och deltagande företag.

Turistrådets nyhetsbrev skickades ut till 5334 

prenumeranter och öppnades av 34 %. Detta 

är väldigt bra öppningsfrekvens.

13 % klickade sig vidare från nyhetsbreven 

till kampanjsidan, detta är också över 

genomsnittet. Mest klick från nyhetsbrevet 

fick paketsidorna för Bohuslän, följt av 

Göteborg & vandra med barn.

ÖVRIG MARKNADSFÖRING



RESULTAT & LÄRDOMAR

Den stora majoriteten av företagen som 

deltog i kampanjen var mycket positiva. De 

märkte en tydlig ökning av besök på deras 

vandringssidor under kampanjperioden. 

Många har också fått flera bokningar och 

förfrågningar på sina vandringspaket, 

alltifrån några stycken till ett 40-tal.

De företag som själva också kommunicerat 

vandring och vandringspaket i sina egna 

kanaler har fått fler bokningar

Viktigt att företagen har en tydlighet på sin 

hemsida om vad som ingår i paketet, bra 

information om vandringen samt enkel och 

tydlig bokning för att det ska leda till sälj.

De företag som paketerat med lunchpaket 

att ta med har uppgett att det varit 

uppskattat.

Företagen i kampanjen har varit duktiga på 

att ta fram attraktiva paketlösningar. Det kan 

vara en bidragande orsak till att så mycket 

som 19 % av besökarna på kampanjsidan 

har klickat sig vidare till företagens egna 

hemsidor för att läsa mer om paketen.

DELTAGANDE FÖRETAG


