Kort om vad som är på gång i Tyskland och
Nederländerna?
Kontakt: Ann-Charlotte Carlsson, e-mail: ann-charlotte.carlsson@vastsverige.com

Vad är på gång i Tyskland?
▬

Vi kommer fortsatt att ha ett nära samarbete med researrangörer.
Tillsammans med dem kan vi styra besök till ”när och där ” det inte är fullt.

▬

Fortsatt fokus pressarbetet. Skräddarsyr pressprogram i linje med
Hållbarhetsklivets principer. Kommunicerar även med media och
influencers via nyhetsbrev mm. Ett trovärdigt och kostnadseffektivt
att nå ut på.

▬

Just nu planerar vi en kampanj med fokus på vandring, med start
i slutet av december 2021/början av januari 2022. En period när tyskarna
börjar planera sina semestrar.

▬

I kampanjen används material som spelats in av Marco Polo TV
(känt varumärken för reseguider i Tyskland) och den före detta
tyska skidskyttestjärnan Uschi Disl som nu bor i Sverige.

▬

Digital annonsering till en målgrupp i norra Tyskland. Vi skapar just nu
en landningssida på www.westschweden.com/wandern , där vi förutom
vandringsleder, lyfter företag längst lederna samt tysktalande
researrangörer som säljer vandringsresor till Västsverige.

▬

Utvecklingen av pandemin kommer att påverka datum för kampanjstart.

Tyskland: Samarbete med outdooractive.com
▬

I december 2021 startar vi en kampanj tillsammans med
outdooractive. Vi vill vara igång med kampanjen när tyskarna börjar
söka och boka nästa års resor.

▬

Outdoorative når aktiva naturälskare i ett 10-tal länder,
men är störst i Tyskland.

▬

Sajten har fokus på vandring, men också andra naturaktiviteter.
En del av innehållet skapas av användare som
lägger in innehåll under/efter sina resor.

▬

Förutom vandring kommer vi att lyfta cykel,
och det finns även information om paddling i Västsverige.

▬

Annonseringen kommer att synas på outdooractive.com, och ”dra in”
besökarna till det västsvenska innehållet. Allt innehåll kommer att
ligga kvar efter kampanjperioden och vara sökbart och
tillgängligt när man reser via appen.

▬

Vi kommer även nå outdooractives följare via deras nyhetsbrev.

Vad är på gång i Nederländerna?
▬

Även i Nederländerna kommer vi prioriterade löpande
pressbearbetning, ett kostnadseffektivt och trovärdig sätt att nå ut.

▬

Vi kommer även samverka med ett antal researrangörer,
för att styra besökarna till när och där det inte är fullt, samt nå
ut via deras kanaler.

▬

Vi översätter just nu delar av vastsverige.com till nederländska

▬

Den första kampanjen, med start i början på 2022, kommer att fokusera
på att få familjer att välja Västsverige på sitt två veckors lov,
25 april - 8 maj 2022.

▬

Vi kommer bland annat matcha kommunikationen med företag
i bland annat Dalsland som samverkar för att ha öppet
och utveckla denna reseperiod under våren. Vi matchar även ihop dem
med en nederländsk researrangör för att visa konkreta produkter,
förenkla bokningen och nå ut via deras kanal.

▬

Vi kommer att driva trafik på bl.a. Volkskrant (en av de
största och högkvalitativa dagstidningarna) där vi skapar
relevant och uppdaterat material , samt att vi leder trafik till
vår sajt vastsverige.com som översätts till nederländska
(westzweden.com)

Forts. Nederländerna
▬

Vi kommer även rikta vår kommunikation i Nederländerna
mot par 50 +, där resandet inte är så styrt till lovperioder.

▬

Under tidig höst 2022, kommer vi att aktivera material med
fokus på vandring som är skapat av två influencers som besökte
Västsverige hösten 2021: Naturescanner och Bijzonderplekje.

▬

Naturescanner har 200.000+ besökare i månaden och
fokuserar på destinationer med fantastiska naturupplevelser
och aktiviteter.

▬

Bijzonderplekje , har en bredare målgrupp,
når mer än en kvarts miljon besökare. En resvan målgrupp som
letar efter trevligt boende, god mat och lokal kultur, men som också
har följare som är intresserade av vandring och natur.

▬

Avslutningsvis: De marknader vi kommer att bearbeta förutom Sverige,
är närmarknaderna Norge, Danmark, Tyskland (inkl. delar av Schweiz
och Österrike), Frankrike, Nederländerna, Belgien och Storbritannien.

▬

Håll er uppdaterade via våra nyhetsbrev och via turistradet.com

