
KAMPANJRESULTAT
VANDRING I VÄSTSVERIGE



RESULTAT & LÄRDOMAR

Kampanjen blev lyckad och genererade 
cirka 74 000 besök till site och cirka 22 000 
klick ut till företagens hemsidor.

Det var framför allt kvinnor i 
åldersspannet 55+ som besökte 
kampanjsidorna.

Annonsen som gick allra bäst var vandring 
med spa och relax följt av bo vid en sjö.

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:

⚫ 26 augusti – 19 sep 2021

⚫ Nästa vandringskampanj planeras till våren 2022

Deltagande företag och turistorganisationer:

⚫ 49 företag på världennivå (boende- och aktivitetsföretag)

Exponering av kampanj i följande kanaler:

⚫ Social media – Facebook, Instagram

Kampanjsida:

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

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

också att öka kännedomen om vandring i Västsverige.

Annonseringen var enbart på Facebook och Instagram. Annonserna ledde in trafiken på olika 

landningssidor med både geografisk och tematisk inriktning. På dessa sidor fanns vandringspaketen 

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, Jönköping, Kronoberg, Örebro, Södermanland

SAMMANFATTNING

Kampanjansvarig på Turistrådet:

Emmy Hultberg – emmy.hultberg@vastsverige.com - +46 (0)31-81 83 74

http://www.vastsverige.com/naturupplevelser/vandra/vandringsresor-och-paket
mailto:emmy.hultberg@vastsverige.com


KAMPANJSIDA INNEHÅLL KAMPANJSIDA

Landningssidor för kampanjen:

Portalen för ”Vandringsresor och 
paket i Västsverige” med bildpuffar 
och länkar in till sex tematiska 
uppdelningar för vandringspaket 
(bild 1)

Längre ner på samma sida fanns 
paketen med indelning geografiskt 
för Bohuslän, Dalsland, 
Västergötland samt nära Göteborg. 
(bild 2)

Exempel på en av paketsidorna (bild 
3) där varje företag/paket 
presenteras med:
- en beskrivande text
- bilder
- vad som ingår i paketet
- närmaste vandringsled
- länk företagets hemsida



LÄRDOMAR

Kampanjsidorna har under perioden haft nästan

74 000 besök. Merparten av trafiken kom från

Facebook-Instagram. 

Majoriteten av besöken har varit på

/vandringsresor-och-paket/.

Viss andel besök har även gått till andra sidor

inom kampanjen.

Det var framför allt kvinnor i åldersspannet 55+ 

som besökte kampanjsidorna.

Kampanjen genererade drygt 22 000 klick 

på länkar som går direkt in till företagens 

egna hemsidor.

GOOGLE ANALYTICS



RESULTAT & LÄRDOMAR
ANNONSERING Annonsering på Facebook och Instagram.

Annonserna riktades mot målgrupperna

nybörjare & erfarna samt en re-targeting

målgrupp.

Annonserna presterade väl och vi hade en

snitt-CTR på 1,9%. Även snitt-CPA låg bra

med en kostnad på 4,50 kr / besök på

landningssida.

Vad gäller layout på annonserna så presterade 

kreativen som ingår under ”njutning” och

”boende” bäst. Annonser med familj/äventyr

hade svårare att engagera.

Geografi: Södra Sverige

Ovan annonser gick bäst Ovan annonser gick sämst 



RESULTAT & LÄRDOMAR
ÖVRIG MARKNADSFÖRING

Under kampanjperioden för höstvandring har 

fokus lagts på betald marknadsföring. 

Vecka 32 och 33 (innan kampanjstart) 

marknadsfördes ”Vandring” på buss- och 

spårvagnshållplatser i Göteborg. För att möta 

upp detta skapades en karusell-annons riktad 

mot Göteborg (annons med grön ram).

Annonsen fick ett bra resultat med 2455 

visningar av målsida. Kostnad 2,85 kr per 

visning av målsida.

Pilgrimsleden Göta Älv gav mest länkklick följt 

av Gotaleden, Bohusleden, Alla vandringsleder 

och Marstrandsvandringsleder.

Under kampanjperioden skapades inlägg (både 

sponsrat och organiskt) på Facebook och 

Instagram. Tillsammans gav de nedan resultat:

Engagemang (gilla, dela, kommentera, spara, 

klick på dekal): 4959

Länkklick: 1938

Bäst gick inlägg (både sponsrat och organiskt) 

för ”Vandring på öar” (markerat i gult).



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. 20 % av alla besökare 
på kampanjsidan har klickat sig vidare till 
företagens hemsidor.

Cirka hälften av företagen har fått 
bokningar och förfrågningar på sina 
paket. Alltifrån någon enstaka bokning 
upp till ett 40- tal bokningar på 
vandringspaket. De företag som själva 
också har kommunicerat vandring och 
vandringspaket i sina egna kanaler har 
fått fler bokningar, speciellt de som även 
kombinerat med egen annonsering av sitt 
vandringspaket.

Flera företag som inte fått så många 
bokningar av vandringspaket har uppgett 
att de redan haft ganska fullbokat och att 
de upplever att vissa bokar rum och gör 
vandringen på egen hand. 

En del företag har sagt att de ser 
kampanjen som varumärkesstärkande 
och en bra möjlighet att sprida budskapet 
att man säljer vandringspaket.

DELTAGANDE FÖRETAG


