
Marknadsgrupp

UK
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:
Vid en marknadsanalys som gjorts på UK marknad har 9,3 miljoner invånare i 
UK uttryckt ett intresse av att resa till Sverige. Vi har ett antal direktflyg idag 
från UK till Swedish Lapland vintertid. Vi arbetar kontinuerligt med att hitta 
nya satsningar på direktflyg, både charter och reguljärt. 

MÅLSÄTTNINGAR:
• Öka antalet gästnätter
• Öka kännedom på UK marknad
• Öka barmarkssäsongen
• Öka omsättningen av spenderad peng per gästnatt 
• Fler samarbetspartners (B2B, B2C, nischade partners inom B2B)

MÅLGRUPP UK MARKNAD:
Inom marknadsgruppen kommer mycket arbete att göras mot TO och 
andra samarbetspartners. De insatser som görs direkt till slutkonsument 
baseras målgruppen utifrån den marknadsanalys som tidigare har utförts. 
Vinter
• Kvinnor med familj – ”White Christmas”
• Adrenalinsökaren – Extrema upplevelser
Sommar/Barmark
• Nyfikna upptäckaren som gillar vår arktiskt livsstil
• Nischade intressen

INSATSER
Du som företagare är med och bidrar 
till en större insats för bearbetning 
av UK som marknad. I gengäld får du 
ta del av de gemensamma insatser 
som görs på UK-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.

För att bättre möta företagens 
behov har vi delat upp insatserna på 
B2B och B2C samt olika nivåer inom 
dessa så att man kan välja de paket 
som passar företagets affär bäst. 

Företagets insats – nivå 1:
Nivå 1 är anpassad för företag som 
är exportmogna och vill vara en del 
av bearbetningen av UK-marknaden 
och få ta del av de gemensamma 
insatser som görs. 

Företagets insats – nivå 2: 
Nivå 2 är anpassad för företag som 
har varit exportmogna under en 
längre tid och har möjlighet att göra 
en del större insatser på prioriterade 
marknader. Företagen på nivå 2 är 
prioriterade och garanterade vissa 
förmåner. 



B2B – Nivå 1
• Visningsresor i mån av plats
• Mässor/Workshops i mån av plats
• Produktbank (fritt antal prod.)
• Nyhetsbrev i mån av plats

B2B – Nivå 2
• Garanterad visningsresa
• Förtur mässa workshop
• Sales Calls
• Tillgång till TO-konsult
• Produktbank
• Nyhetsbrev
• Förtur Speedatingaktiviteter

B2C – Nivå 1
• Onlinekampanjer i mån av plats
• Del av ordinarie pressbearbetning

B2C – Nivå 2
• Garanterad onlinekampanj
• Prioriterad i pressbearbetning

Marknadskunskap
• Ta del av kännedomsmätning
• Marknadsanalyser
• Marknadsworkshops

Våra erbjudanden och aktiviteter 
kring marknadskunskap ingår alltid 
oavsett vilken nivå företaget köper in 
sig på. 

MARKNADSFÖRINGSKANALER
• Egna kanaler – online såsom Facebook, Instagram och vår hemsida. 
• Egna kanaler – nyhetsbrev 4 ggr/år till TO och samarbetspartners i UK. 
• Köpta kanaler – tillsammans med partners via strategiska samarbeten. 
• PR – arbeta proaktivt med fokus sommar/barmark och nischat, t ex äventyr.
• Samarbetspartners – såsom TO-konsult,  utvalda TO och Visit Sweden. 
• Workshops – Swedish Workshop, Swedish Matchmaking.

MARKNADSAKTIVITETER
Visningsresor –minst 5 visningsresor tillsammans med utvalda TO, företag i 
nivå 2 är garanterade att få en förfrågan om medverkan till självkostnadspris.
TO / Onlinekampanj – kostnadseffektiv marknadsföring för att skapa 
kännedom och driva försäljning. 
TO Konsult / Samarbetspartners – UK-baserad konsult som kartlägger och 
implementerar produkter på marknaden. Även identifiera nischade TO.  
Produktbank – digital produktmanual för UK marknad.
Sales Calls– möta TO och visa upp sitt erbjudande, detta erbjuds i dagsläget 
endast för företag i nivå 2. 
Mässor/Workshop – Swedish Workshop och Swedish Matchmaking
Press – löpande pressreleaser och arrangerande av ett antal pressbesök inom 
nischad media. Företag deltar till självkostnadspris.
Kännedomskampanj – löpande kännedomsinsatser, digital. 

PRODUKTMANUAL OCH NYHETSBREV
Vår digitala produktbank är ett uppskattat verktyg av våra samarbetspartners 
runt om i världen. Nära 300 turoperatörer, travel agents och andra partners 
har idag inlogg till vårt verktyg där de snabbt och enkelt kan botanisera i det 
produktubud som regionen erbjuder. 

Oavsett vilken nivå du köper in dig på i våra B2B-paket, så ingår alltid 
medverkan i produktbank med valfritt antal produkter. 

Vår produktbank är också källan till de nyheter som vi presenterar i våra 
nyhetsbrev. Går du med på nivå 2, är du också garanterad en plats i något av 
våra nyhetsbrev som går ut till +500 TO över hela världen. 



BUDGETFÖRDELNING
TOTALT 505.000
B2B
150.000 – Visningsresor

60.000 – TO-konsult
10.000 – Mässa/Workshop
50.000 – Sales Calls/Roadshows
20.000 – Marknadskännedomsworkshop

B2C
75.000 – Pressresor slutkund
70.000 – Kännedomskampanj

ÖVRIGT
50.000 – Direktflygsbearbetning
20.000 – Övrigt ad hoc

DELTAGARAVGIFTER
De pengar som tillkommer i form av deltagaravgifter från företag kommer att 
fördelas in i ovanstående budget för B2B och B2C-aktiviteter. 
Aktivitetsbudgeterna kommer således att öka och desto fler som vill vara med 
desto mer aktiviteter kan genomföras.  

PRIS MARKNADSGRUPP UK

En fördjupad marknadsplan med omvärldsanalys och detaljerade beskrivningar 
av aktiviteter på UK marknad finns att tillgå via din lokala destination.

DELTAGANDE DESTINATIONER
Arjeplog, Boden, Gällivare, Heart of
Lapland, Jokkmokk, Kiruna, Luleå, 
Piteå och Älvsbyn. 

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

ANSVARIG UK MARKNAD
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.

Nivå 1 Nivå 2

B2B 2.500 SEK 5.000 SEK

B2C 5.000 SEK 10.000 SEK

Enbart produktbank/nyhetsbrev 3.500 SEK


