
Marknadsgrupp 

NORDEN

TILLSAMMANS ÄR VI STARKA!
En av Swedish Lapland Visitors Boards viktigaste uppgifter är att underlätta för 
destinationerna inom Swedish Lapland att samverka och att stötta företagen i 
regionen att samarbeta med varandra. Konkurrensen om resenären och 
dennes semesterpeng är stenhård globalt och vi är i det stora hela en relativt 
liten spelare. Inom regionen Swedish Lapland sitter vi dock på ett antal unika 
reseanledningar och ett stort utbud av starka produkter. Tillsammans har vi 
möjlighet att  göra avtryck och genom gemensamma marknadsinsatser 
generera mer uppmärksamhet, större intresse och i slutändan fler personer 
som väljer att resa just hit. 

Förutom gemensamma marknadsinsatser finns i marknadsgruppen ett forum 
för att dela kunskaper och erfarenheter från den berörda marknaden med 
varandra. Inom marknadsgruppen kan även undersökningar, kartläggningar 
och statistik genomföras och hanteras.

BAKGRUND
De nordiska länderna med Sverige och Norge i spetsen, har sedan länge varit 
de absolut största marknaderna för Swedish Lapland sett till antalet 
gästnätter. Den inhemska marknaden är störst, följt av den norska. Vi behöver 
bibehålla och i viss mån även stärka vår närvaro på närmarknaderna för att 
inte riskera att tappa i antal gästnätter och vi vill  jobba med 
säsongsförlängning på den nordiska marknaden för att öka. Vi ser också att 
den finska marknaden har potential i närtid och vill genomlysa den närmare 
för att se vilka produkter/målgrupper vi skulle kunna satsa på, förutom 
fiskeresenären.

MÅLSÄTTNINGAR
• Säsongsförlängning 
• Öka antalet gästnätter på de stora vinterhotellen även sommartid.
• Utveckla hållbar turism mot svensk marknad.
• Identifiera produktdragare för den nordiska marknaden.
• Få bilburna gäster att "stanna en natt till”.
• Skapa en långsiktig strategi för den finska marknaden.
• Högre omsättning på vandringsturismen.

INSATSER
Du som företagare är med och 
bidrar till en större insats för 
bearbetning av Norden som 
marknad. I gengäld får du ta del av 
de gemensamma insatser som görs 
på den nodiska marknaden.  
Deltagaravgiften blir en del av en 
större pott pengar som de lokala 
destinationsbolagen tillsammans 
med Swedish Lapland Visitors
Board investerat i för att 
möjliggöra olika 
marknadsaktiviteter i olika 
kanaler. Arbetet görs för att stärka 
och öka resandet till Swedish 
Lapland och på så sätt arbeta mot 
vårt gemensamma övergripande 
mål om fördubblad omsättning 
2010-2020.

Företagets insats
Nivå 1 är anpassad för företag som 
är vana att arbeta direkt mot 
konsumentledet och vill vara en del 
av bearbetningen av nordisk 
marknad och få ta del av de 
gemensamma insatser som görs. 
Kostnad: 5.000 kr



SAMTLIGA FÖRETAG SOM ÄR 
MED I MARKNADSGRUPP 
NORDEN KOMMER ATT FÅ: 
• Möjlighet att vara en del av 

våra onlinekampanjer.
• Möjlighet att vara med på 

visningsresor för press och 
influencers till självkostnadspris. 

• Möjlighet att vara med på 
outdoorevent till 
självkostnadspris.  

• Ta del av den strategi för finsk 
marknads som tas fram. 

• Stöd i form av tryckt material 
för bilburna gäster

MÅLGRUPP NORDISK MARKNAD
Norge:
• 40+ från Nordnorge
• Barnfamilj med 2 barn i åldrarna 7 och 10
• Ofta en återvändande gäst
• Åker dit andra norska campinggäster rekommenderar. 
• Barnvänligt, bad och god mat i fokus.
Sverige
• 55+ från Mälardalsområdet. 
• Äger troligen en husbil
• Reser tillsammans med sin partner
• Är intresserad av natur och sevärdheter
Finland
• Fiskeresenären! Eventuellt också även shoppingresenären som kommer via 

båtarna från Vasa

MARKNADSFÖRINGSKANALER
• Köpta kanaler – tillsammans med partners via strategiska samarbeten. 
• Samarbetspartners – såsom SJ, Fjällräven, Inlandsbanan osv. 
• Mässor – Medverka vid olika outdoorevent
• PR – arbeta proaktivt för att hitta rätt media.  
• Influencers – stor potential att arbete med influencers. 

MARKNADSAKTIVITETER 2019
Onlinekampanj – kostnadseffektiv marknadsföring för att skapa kännedom 
och driva försäljning.
Samarbetspartners – påbörja samarpaktering med företag Inlandsbanan. 
Tryckt material – kartor, tips, Touring Routes etc för bilburna gäster
Pressaktiviteter – samarbeta med de tematiska marknadsgrupperna för att 
arbeta proaktivt mot utvald media och samordna pressbesök.
Strategi för Finland – arbeta fram en strategi ,inventera produkter som passar 
för finsk marknad
Mässor/event – passande för svensk och norsk marknad
Annonsering – aktuella svenska medier som passar oss och målgruppen



BUDGETFÖRDELNING
Nedan återfinns förslag på fördelning av budget för marknadsgrupp Norden 

2020.

Sverige: 175 000 SEK

Norge: 175 000 SEK

Finland 35 000 SEK

DELTAGARAVGIFTER
Pengarna som företagen betalar in, kommer att fördelas in i ovanstående 

budget så budgetarna för aktiviteter som kommer företagen direkt till nytta, 

kommer att öka. 

PRIS MARKNADSGRUPP NORDEN
Pris för medverkan i marknadsgrupp Norden: 5 000 SEK 

DELTAGANDE DESTINATIONER
Skellefteå, Sorsele, Arjeplog, 
Arvidsjaur, Piteå,, Jokkmokk, 
Älvsbyn, Gällivare, Boden, Heart of
Lapland.

ANMÄLAN
Vill ni som företag vara med i 
Marknadsgrupp Norden, ta kontakt 
med ert lokala destinationsbolag. 

ANSVARIG MARKNADSGRUPP 
NORDEN
Cecilia Petzäll
Swedish Lapland Visitors Board
Cecilia.petzall@swedishlapland.com

YTTERLIGARE ANLEDNINGAR ATT GÅ MED I EN MARKNADSGRUPP 
De företagare som går med i en marknadsgrupp får tillgång till ett nätverk med lokal, 

regional och nationell kompetens. Swedish Lapland Visitors Board har tillsammans 

med de lokala destinationsbolagen ett nära samarbete med Visit Sweden runt om i 

världen för att marknadsföra det arktiska Sverige. Tillsammans kan vi affärs- och 

produktutveckla och marknadsföra produkter som gör vår destination till ett resmål i 

världsklass.


