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Denna guide beskriver hur vi tillsammans marknadsför Uddevalla för att 
skapa attraktionskraft, så vi skapar fler affärer. 

Den beskriver vårt varumärke, våra målgrupper, i vilka primära kanaler och vad vi ska kommunicera.

DENNA GUIDE



VÅRT VARUMÄRKE
Vår position
Vi ska positionera Uddevalla som hjärtat i Bohuslän!

Genom att profilera oss som en stad med fokus på natur, idrott, mat och kultur, med en maritim framtoning, där vi erbjuder 
ett brett utbud, samt vara tydliga på att vi har året-runt-öppet, stärker vi Uddevallas plats som huvudstad i Bohuslän.

Vi placerar Uddevalla som en självklar utgångspunkt för reseanledningar i hela Bohuslän, ett resnav. 

Vi lyfter fram fjordarna, skärgården, bergen och skogen för naturupplevelser och friluftsaktiviteter som paddling, segling, 
fiske, cykling, vandring, klättring etc.

Gemensamt budskap
Med gemensam kraft skapar vi ett starkt varumärke!

När vi kommunicerar en gemensam bild av destinationen blir vi tydligare och ökar vår attraktionskraft, som skapar fler be-
sök. En förutsättning för ekonomisk lönsamhet, tillväxt och fler arbetstillfällen inom besöksnäringen.

Tillsammans bygger vi en attraktiv destination.



PRIORITERADE MÅLGRUPPER
Geografiska  
Sverige, Norden, Tyskland, Storbritannien, Holland, Frankrike och USA.

Privatresenärer
Nyfikna upptäckare har en stor nyfikenhet på svensk kultur och livsstil och de vill se och göra så mycket som möjligt på sin  
Sverige-semester. De upptäcker gärna nya städer och platser och vill lära sig något nytt om Sverige när de är här.

De aktiva naturälskarna drivs av ett intresse för den svenska naturen, där de vill vara aktiva men också njuta av lugnet och 
stillheten som naturen erbjuder.

Vardagssmitande livsnjutare vill framför allt koppla av, slippa rutiner och känna sig fria på sin Sverigesemester. De njuter gärna 
av god mat  och dryck under semestern. Gemenskapen är viktig för dem, att ha roligt och att uppleva nya saker tillsammans 
med de man reser med.

Möten
Vi vill locka organisationer till att placera möten, konferenser och kongresser, med ett extra fokus på olika typer av 
idrottsmöten.



PRIORITERADE KANALER
Tidigare erfarenheter med Uddevalla, speciellt i det personliga mötet, genererar word of mouth och rekommendationer 
från vänner och familj, vilket har den största påverkan på besök. Samtidigt som gränsen mellan den fysiska platsen och  
digitalt suddas ut. Mötet kan ske när och var som helst. Att alltid vara uppkopplad ger möjligheten att alltid mötas. Du  
förväntas finnas där och det är inte bara envägs, utan också via interaktion. Ett gott värdskap är avgörande. Viktigt att också 
notera är att det sker en förflyttning från B2C* till H2H**. Det blir alltså svårare att köpa utrymme i en kanal, utan det sker 
direkt mellan människor och man söker trovärdiga källor.Tripadvisor är ett bra exempel på det.

Digital närvaro
Egen hemsida (SEO, adwords, banners) – information 
Uddevalla.com och appen Upplev Uddevalla – synas i ett sammanhang
Onlinebokning – lättillgänglig och trovärdighet 
Google My Business – lättillgänglig 
TripAdvisor – trovärdighet 
Facebook – interaktion och inspiration   
Instagram – inspiration  
Youtube – inspiration

Tryckt material
Turistmagasin Uddevalla&DU
Inspirationsbroschyrer
Uddevallakartan
PR

*Business to Customer    **Human to Human



NATUR, IDROTT, MAT & KULTUR
Dessa fyra fokusområden är framarbetade för att tydligt arbeta långsiktigt med marknadsföring.  

Här har vi våra starkaste reseanledningar, det som gör oss unika och vår position jämfört med andra.

På följande fyra sidor beskrivs varje område och våra styrkor.

VÅRA FOKUSOMRÅDEN



NATUR
Naturturismen lockar idag många besökare till vår  
region för att cykla, paddla, segla, fiska, vandra, klättra 
osv. Det finns en tydlig ökad hälsotrend och efterfrågan 
av rekreation utomhus. Det här är turister som söker 
naturupplevelser, som kan ha speciella intressen, som 
fågelskådning, fiske, eller att bara vistas i naturen,  
kortare vandring eller åka på en båttur.

Vi har förutsättningarna med fjorden, skärgården,  
bergen och skogen, tillsammans med vårt utbud av  
boende, spa, restauranger och kultur. 

Våra styrkor
Vandringslederna Bohusleden, och Kuststigen. Natur-
områdena Herrestadsfjället och Bredfjället som erbjuder 
vandring, fiske, skidspår, mountainbike och kulturhistoria.

• Paddling i vår skyddade skärgård.

• Strandpromenaden från Skalbankarna till Lindesnäs 
med flera intressanta nerslag utmed vägen. 

• Mountainbikeleder på Bjursjöområdet, Herrestadsfjället 
och Hafsten Resort. 

• Skidspår av konstsnö i Sanders Dalar (2018/19). 

• Norra Europas längsta Zipline på Hafsten Resort.

• Havstensklippan med magnifik utsikt över fjorden.

• Möt skogens konung på Moose af Anneröd.



IDROTT
Idrottsturismen erbjuder aktiviteter inom naturturismens 
områden och utgör en katalysator för denna. Det finns 
efterfrågan på en aktiv semester. 

Det handlar även om våra traditioner inom vissa idrotter 
som ex. simning, cykel och motocross, men också nya 
traditioner som futsal.

Våra styrkor
Upplevelseloppen Herrestad fjällmaraton, Dalslands-
rundan, RunDirtRace, Strandjoggen, Bokenäs Triathlon, 
Bokenäs Swimrun, Swix Uddevalla MTB, Uddevalla 
Swimrun och Uddevalla X-trail, vilka också paketeras och 
marknadsförs genom Challenger Uddevalla. 

Våra större återkommande idrottsarrangemang Junicupen, 
Bohusracet, Oddebollen, Uddevalla Open och Uddeval-
lakannan.

Nationella och internationella mästerskap.

Gokart på Glimminge motorstadion.

Golf på Lyckorna golfklubb och Uddevalla golfklubb.



MAT
Maten tar sin utgång i det lokalproducerade, i vår kommun, 
regionen och Sverige. Det omfattar matrelaterade  
evenemang och vårt breda utbud av restauranger och 
caféer som erbjuder närproducerade råvaror och kvalitet. 

Det finns en ökad medvetenhet om miljö och hälsa, där 
kraven från konsumenterna ökar. Besökaren har mer 
fokus på den härproducerade maten och hälsoaspekter 
i erbjudandet.

Våra styrkor
Evenemangen Vin & Delikatessmässan och Matjordens dag. 

Vårt breda utbud av restauranger som ex. Kärranäs, 
Musselbaren, Lyckorna brygga, Stallgården, Svarta Örn, 
Villa Sjötorp, Laxbutiken, Västersalt, Villa Lindesnäs, 
Kerstin på Torget, Uddewalla Saluhall, Kajkanten, Varvet, 
Alex Gastronomi, Harrys, Mortens, Meatings, 1803.

Våra caféer som ex. Café Lejas, Café Yerba, Konditori 
Snäckan, Café Flora, Einars konditori,  Wienerkonditoriet 
och Kärrstegens gård.

För fler restauranger och caféer se uddevalla.com



KULTUR
Kulturen utgör en stark bas med musik, museum, historia, 
teater, kulturmiljöer mm, som också stärker den övriga 
turismen. Det här är turister som söker en fördjupad 
kulturupplevelse och vill lära sig något nytt. Uddevalla 
har en omfattande historia att berätta.

Våra styrkor
Gustafsberg, Sveriges äldsta badort, en fantastisk  
kulturhistorisk miljö där guidade turer och Gustafsbergs-
dagarna ger möjlighet att uppleva platsens historia.

Skalbankarna som är världsunika, världens största 
skalbankar, med en enorm artrikedom av skal från  
bland annat musslor och jättehavstulpan, men också för 
blommor, fjärilar och småkryp.

Bohusläns Museum, ett levande kulturcentrum med ett 
stort programutbud. Föreläsningar, musikaftnar, temadagar, 
konsthall och spännande utställningar.

Skärgårdsbåtarna, med en historia sedan 1800-talet, 
trafikerar Uddevallas innerskärgård och Bohusläns kust.

Bassholmen, en idyllisk liten ö mitt i de vackra Nord-
strömmarna med vacker natur och lugn atmosfär.

Vårt stora utbud av evenemang som ex. Häng på Hamngatan, 
L´JAZZ sommarjazz, Dagny´s café, Västkustens dans-
bandsvecka, Uddevallakalaset, Bondens dag, Gömda 
Glömda Gårdar och Gammaldags jultorg.

Shopping, Torp köpcentrum, Uddevalla och Ljungskile 
centrum.



Våra boende- och konferensanläggningar utgör en förutsättning för ett besök. De 
erbjuder rum, paketlösningar och aktiviteter, vilket kompletterar andra rese- 
anledningar, men kan också vara en reseanledning i sig. Våra konferens- och  
boendeanläggningar med engagemang och gott värdskap är:

• Bohusgården Hotell & Konferens
• Hotell Carlia
• Sköna Rum
• Folkets Hus
• Gustafsbergs Badhotell & Vandrarhem
• Unda Camping
• Bokenäset Hotell & Konferens
• Hafsten Resort
• Bassholmens gästhem
• Anfasteröd Gårdsvik
• Ljungskile Kurs & Konferens
• Villa Sjötorp
• Åh Stifts och Konferensgård
• Lane Loge
• Örtagården

För fler konferens/boendeanläggningar se uddevalla.com

VÅRA BOENDE- & 
KONFERENSANLÄGGNINGAR



VÄRDSKAP
VÄRDSKAPET hos Uddevallaborna som ambassadörer för sin stad är viktigare än något annat. Vare sig 
man jobbar inom besöksnäringen eller inte, men vårt bemötande är avgörande för uppfattningen om 
destinationen. Det är mötet med människor som skapar bestående intryck och påverkar hur vi väljer 
att prata om platsen med andra, rekommendera, stanna längre och återvända till. Det bästa sättet att 

få besökare är att ta hand om de som du redan har.

För mer information kontakta
Roger Salomonsson, Destination Uddevalla0522-587170, 

roger@destinationuddevalla.com


