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BLI MEDLEM
Vill du vara med att utveckla Blekinges
besöksnäring? Då kan du på ett enkelt sätt
engagera dig genom att bli medlem för
500 kr/år. Som medlem blir du inbjuden till
årsmöte och olika medlemsaktiviteter.
Du får kontinuerlig information om Blekinges
besöksnäring och blir synlig och sökbar på
www.visitblekinge.se.
Vill du flytta fram positionerna och vara en
aktiv del i Visit Blekinges marknadsinsatser,
då rekommenderar vi Marknadspaket Bas
och Marknadspaket Plus, som beskrivs
längre fram i dokumentet.

Medlemskap kostar
500 kr/år

BLEKINGES BÄSTA
Visit Blekinge lyfter upp och marknadsför alla
Blekinges attraktiva aktiviteter och besöksmål
som vi tror kan stärka Blekinge som besöksmål,
utanför Blekinges gränser.

"371.994 gånger laddades
Blekinge guiden ner förra
året" - ArrivalGuide

VISIT BLEKINGE
Visit Bleking har som huvuduppdrag att
marknadsföra Blekinge utanför Blekinges gränser.
Vår geografiska prioritering är södra Sverige och
större orter i mellersta Sverige. Internationellt
arbetar vi framförallt mot Tyskland, Danmark,
Holland/Belgien och Polen.
Har du en verksamhet inom besöksnäringen är vi,
tack vare en väl utvecklad digital plattform, det
kostnadseffektivaste sättet att marknadsföra din
produkt. Vi arbetar efter en tydlig struktur med
målmarknader, målgrupper och teman i en årlig
marknadsplan. Visit Blekinges mål är att medverka
till ett ökat antal besökare i vårt vackra län som ger
utökade affärsmöjligheter för våra medlemmar och
företag.
Vi skapar förutsättningar för detta genom att arbeta
med: digital och tryckt marknadskommunikation,
sociala medier, trendspaning, influencers, mässor
och researrangörer samt journalister.
Som partner till Visit Blekinge AB får du via våra
marknadsföringspaket förutsättningar att effektivt
marknadsföra din verksamhet för nya besökare.
Utöver detta får du tillgång till våra olika nätverk,
information om utvecklingsprojekt och
finansieringsmöjligheter.

MARKNADSFÖRING

WWW.VISITBLEKINGE.SE

33.000
unika besökare
Juli 2018

Visitblekinge.se är navet i allt vårt marknadsarbete. Det är hit vi
leder alla våra besökare via våra kampanjer och inlägg i sociala
kanaler. Vi mäter och analyserar genom Google Analytics och
samverkar med de bästa för hög sökordsoptimering och
konvertering.
Webben uppdateras och optimeras kontinuerligt och här finns
inspirerande artiklar som syftar till att öka trafiken till våra
partners hemsidor.

ARRIVALGUIDES.COM

350.000
unika besökare
per år

ArrivalGuides är ett exempel på kanaler som vi använder för att nå ut
i världen. De har världens största nätverk av destinationsinformation
och distribuerar uppdaterad information världen över i unikt
paketerade guider. Över 50 miljoner resenärer använder årligen
deras information för att låta sig inspireras, planera sin resa och få ut
det mesta av semestern på destinationen. Under 2018 genomförde
Visit Blekinge fyra kampanjer med Arrival Guides som gav hela 7
miljoner visningar runt om i Europa och Sverige.
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Instagram.
Blekinge marknadsförs i bild,
som spännande destination
och besöksmål. Inläggen
speglar naturupplevelser,
besöksmål och evenemang
och interagerar med både
medlemmar och besökare
med hashtag #visitblekinge
#blekingewonderfulwater
#fiskeivärldsklass

Facebook
Besöksnäringsrelaterade
inlägg och riktade kampanjer
enligt en tematisk plan med
olika målgrupper och
målmarknader.
Vi delar andra medlemmars
inlägg och interagerar för att
öka synbarheten i sociala
medier för Blekinge och dess
besöksmål.

1300
Följare
Juni 2018

Twitter
Besöksnäringsrelaterade
inlägg, nyheter och
information om events och
relevanta händelser i och
utanför Blekinges gränser.

Snapchat
Nyhet för 2019

MARKNADSPAKET
BAS

DU FÅR:

Med Baspaketet blir du en partner till Visit Blekinge
och därmed sökbar på Visit Blekinges webb och
lyfts fram i marknadsföringen utanför Blekinges
gränser. Visit Blekinge synliggör ditt besöksmål i
kampanjer och i våra digitala kanaler och möjliggör
samarbete och en gemensam plattform som
erbjuder kunskap, utveckling och marknadsföring
på ett kostnadseffektivt sätt.

Aktivering på www.visitblekinge.se, Blekinges
officiella turismportal.

Marknadspaket Bas kostar
5.000 kr/år inkl medlemskap

Tillgång till översättningsramavtal genom Visit
Blekinge, med två olika översättningsbyråer.

Synas i Visit Blekinges samtliga kanaler,
exempelvis nyhetsbrev, facebook, Instagram
och tryckt material.
Visas i guiden över Blekinge på
Arrivalguides.com och erbjuds delta i
marknadskampanjer till medlemspris, som
passar din verksamhet.

Vara aktuell vid visningsresor och vid
förfrågningar från utländska reseagenter.
Möjlighet att delta på utbildningar, workshops
och föreläsningar under året genom Visit
Blekinge.
Tillgång till Visit Blekinges generella
marknadsföringsmaterial ex vepor och digitala
skärmar, som kan laddas med filmer och
erbjudanden och placeras vid evenemang.
Få en ”digital verktygslåda” som uppdateras
varje år med information, kontaktuppgifter,
medlemsregister, grafiskmanual och
marknadsföringsmaterial.
Få nyheter och Information kring
webbuppdateringar och informations- och
bokningssystem.
Sammanställda resetrender, turism- och
besöksmålsnyheter.

MARKNADSPAKET
PLUS
Pluspaket är för dig med besöksnäring i Blekinge
som vill utveckla din marknadsföring och bli en
prioriterad partner med Visit Blekinge. Målet är att
öka antal besökare, stärka effektiv samverkan och
vara aktiv i marknadsföringsinsatser på våra
internationella målmarknader. Tillsammans skapar
vi digitala strategier och kampanjer som synliggör
ditt varumärke.

Marknadspaket Plus kostar
20.000 kr/år inkl medlemskap

DU FÅR:
Gemensamt planera och genomföra kampanjer,
annonseringar, mässor och PR-arbete
tillsammans med Visit Blekinge.
Få garanterat utrymme i kampanjer som byggs
med ArrivalGuides, efter önskemål, samt synas i
Blekingeguiden på ArrivalGuides.com.
Beräknat kampanjvärde 65.000 kr exkl moms.
Ingå i den digitala strategin där Visit Blekinge
bygger kampanjer i sociala medier.
Visas på www.visitblekinge.se, Blekinges
officiella turismportal.
Få tillgång till översättningsramavtal genom Visit
Blekinge, med 2 olika översättningsbyråer.
Vara prioriterad vid visningsresor och vid
förfrågningar från utländska reseagenter.
Ha möjlighet att delta på utbildningar,
workshops och föreläsningar under året genom
Visit Blekinge.
Få tillgång till Visit Blekinges generella
marknadsföringsmaterial ex vepor och digitala
skärmar, som kan laddas med filmer och
erbjudanden och placeras vid evenemang.
Få en ”digital verktygslåda” som uppdateras
varje år med information, kontaktuppgifter,
medlemsregister, grafiskmanual och
marknadsföringsmaterial.
Få nyheter och Information kring
webbuppdateringar och informations- och
bokningssystem.
Samt sammanställda resetrender, turism- och
besöksmålsnyheter.

VILL DU
FLYTTA FRAM
DIN POSITION?
Bli medlem och satsa på ett
marknadsföringspaket. Välj det som
passar din verksamhet bäst inför 2019.
Gå igenom vilken målgrupp du vänder
dig till. Riktar du dig till den svenska
marknaden enbart eller siktar du även
internationellt? Har du i så fall en hemsida
och material på olika språk? Finns
bokningsbara produkter att marknadsföra?
Vi hjälper dig naturligtvis att vässa din
marknadsföring utifrån dina önskemål och
behov för att nå fler målgrupper.
Oavsett var på resan du befinner dig tycker
vi samarbeten är bästa formen för att stärka
Blekinge som besöksmål. Kontakta oss om
du har frågor eller är intresserad av att veta
mer.

KONTAKT
Visit Blekinge
Håkan Andersson,
Christopher Schrödersgatan 9
374 36 Karlshamn.
0732 54 67 26
hakan@visitblekinge.se
www.visitblekinge.se

