
Marknadsgrupp
SÄSONGSFÖRLÄNGNING

TILLSAMMANS ÄR VI STARKA!
En av Swedish Lapland Visitors Boards vik6gaste uppgi9er är a; underlä;a för 
des6na6onerna inom Swedish Lapland a; samverka och a; stö;a företagen i 
regionen a; samarbeta med varandra. Tillsammans har vi möjlighet a;  göra 
avtryck och genom gemensamma marknadsinsatser generera mer 
uppmärksamhet, större intresse och i slutändan fler personer som väljer a; 
resa just hit. 

Dagens resenärer blir allt mer globala. Resandet in 6ll vår region bygger på 
drivkra9er a; komma hit, snarare än på vilket land man kommer ifrån.
Som komplement 6ll de geografiska marknadsgrupperna som vi har arbetat 
med under e; antal år, har vi nu även tagit fram e; antal tema6ska 
marknadsgrupper som bygger på resenärens drivkra9er.

Förutom gemensamma tema6ska marknadsinsatser kan även undersökningar, 
kartläggningar och sta6s6k genomföras och hanteras på respek6ve tema.

BAKGRUND TEMA SÄSONGSFÖRLÄNGNING
För a; vi 6llsammans ska nå de högt uppsa;a målen med fördubblad 
omsä;ning i Swedish Lapland 2020 är säsongsförlängning en vik6gt del. De 
flesta företag inom Swedish Lapland har under delar av året hög beläggning på 
sina anläggningar, knutet 6ll de tradi6onella högsäsongerna. 
Säsongsförlängningarna är en förutsä;ning för a; på längre sikt kunna hålla 
anläggningar öppna större delen av året och helår. I marknadsgruppen för 
säsongsförlängning kommer vi a; arbeta med riktade insatser för a; förlänga 
säsongen för regionen som helhet och för de deltagande företagen i synnerhet. 

SYFTE
Säsongsförlängning skulle inte bara öka omsä;ningen i regionen, det skulle 
även öka företagens konkurrenskra9 i kampen om nyckelkompetenser.
Op6merat kapacitetsny;jande ger inte bara möjligheter för besöksnäringen, 
utan det har stora posi6va effekter på samhället i stort. Denna marknadsgrupp 
kommer a; genomföra marknadsinsatser som direkt eller indirekt ökar 
resandet 6ll regionen under den den kri6ska perioden för våra deltagande 
des6na6oner och företag.

TEMATISK MARKNADSGRUPP 
SÄSONGSFÖRLÄNGNING
De tematiska marknadsgrupperna 
är framtagna för företag som vill 
göra marknadsföringsinsatser inom 
det tema som gruppen fokuserar 
på.

Förutsättning för deltagande 
företag är att man erbjuder 
aktiviteter/erbjudanden som 
passar in på respektive tema.
Säsongsförlängning– företag som 
satsar på en utökad kapacitet 
genom förlängning av befintliga 
säsonger. 

Som medverkande företag ska du 
även ha:
• Hög exportmognad.
• Hög tillgänglighet i digitala 

kanaler såsom hemsida och 
sociala medier

• Vana och kapacitet att hantera 
visningsresor för både media 
och TO.

• För avsikt att delta både med 
arbetsinsatser och finansiering i 
de aktiviteter som kommer att 
föreslås inom 
marknadsgruppen. 



MÅL
Ak#viteterna inom denna grupp ska verka för a5 öka omsä5ningen hos 
företagen i regionen. Både på̊ kort och lång sikt. Vi ska 
uppmärksamma upplevelser som verkar för a5 locka resenärer under 
skuldersäsonger och på̊ de5a sä5 generera affärer #ll företagen.

ARBETSGÅNG
Swedish Lapland Visitors Board kommer a5 leda arbetet med ak#viteterna 
inom de tema#ska marknadsgrupperna. Förslag på marknadsak#viteter som 
kräver medfinansiering av företagen kommer a5 presenteras. Kontakten 
kommer a5 gå genom den lokala des#na#onsföreträdaren. (SLVB kan ha 
direktkontakt med medverkande företag om så önskas av des#na#on/företag). 
För varje stor insats kommer en uKörande beskrivning av  ak#vitetens innehåll, 
uKörande och företagens medverkan och kostnad. 

TEMAT STYR INNEHÅLLET
Ak#vitetsplanerna inom de tema#ska marknadsgrupperna kommer a5 vara 
ganska lika. De stora skillnaderna är budskapet och målgrupperna som kommer 
a5 vara nischat mot de drivkraNer man fokuserar på inom respek#ve tema. Vi 
kommer fokusera på a5 skapa kännedom om de reseanledningar som finns 
utanför tradi#onell högsäsong. Allt som görs utgår från a5 marknadsföra 
ak#viteter utanför högsäsong, hi5a de drivkraNer som gör a5 resenärer kan 
tänkas komma #ll vår region andra delar av året osv. Säsongsförlängning 
kommer a5 styra inriktningen på innehållet i våra kampanjer, vilken media vi 
vill ha hit, vilka nischade turoperatörer vi vill presentera oss för och vilka 
eventuella mässor vi vill vara med på.

TA DEL AV INNEHÅLL OCH FRAMTAGET MATERIAL 
Det material som tas fram #llsammans med deltagande företag får också 
användas av företagen i sin enskilda marknadsföring. Exempelvis de bilder som 
tas fram på temat eller fotografering som sker hos något deltagande företag 
finns #llgängliga för företag i marknadsgruppen a5 ta del av.

Här förväntas man som företag också vara med och dela med sig av si5 eget 
material som kan användas som innehåll i utvalda kampanjer.

FÖRETAGENS INSATSER
De tema'ska marknadsgrupperna 
har e1 annat upplägg än de 
geografiska. Man kan som företag 
gå med i en tema'sk 
marknadsgrupp utan någon ini'al 
kostnad. Arbetet kommer a1 ske 
'llsammans med företagen som 
valt a1 vara med i gruppen. Fokus 
för arbetet är marknadsföringen 
mot slutkund. Vi kommer erbjuda 
medverkande  företag möjligheten 
a1 delta i olika ak'viteter som 
exempelvis kännedomskampanjer, 
pressresor, visningsresor eller 
mässor. Först när man som företag 
har valt a1 delta i någon ak'vitet 
uppstår en kostnad. Det kan 
handla om finansiering för 
spridning av en kampanj eller 
deltagande på  visningsresa. 
Gällande visningsresor eller mässor 
står Swedish Lapland Visitors
Board 'llsammans med 
medverkande des'na'onsbolag för 
koordinering av ak'viteterna, men 
deltagande sker 'll 
självkostnadspris.

För varje ak'vitet kommer en 
detaljerad plan tas fram och 
presenteras för medverkande 
företag. DäreJer tar företagen 
själva beslut om de vill vara med 
eller inte på föreslagen ak'vitet.



AKTIVITETSPLAN
Digitala sälj- och kännedomskampanjer
Vi samlar det breda utbudet av unika upplevelser som finns inom regionen 
under samma fana. Exempelvis kan temat handla om :ällen, e= annat om 
skärgård och den tredje om kulturen som knyter samman vår del av världen. 
Kännedomskampanjerna kommer kretsa runt människorna i Swedish Lapland. 
Detaljer kring varje enskild produkGon kommer arbetas fram med 
desGnaGonernas marknadsföreträdare.

Press 
Vi arbetar proakGvt med PR för a= säkerställa a= rä= typ av media besöker 
regionen. I det ingår a= idenGfiera prioriterade medier av olika typer och sedan 
erbjuda olika vinklar som kan vara av intresse för dem, med spridning över 
regionen och över säsonger och teman. 

A= få ut si= budskap i media via PR-insatser är betydligt mer värdefullt jämfört 
med köpt annonsering i samma kanal. Man brukar vanligtvis räkna med ca 3 
gånger annonskostnaden. Vi arbetar allGd för a= entreprenören ska få rä= 
media uGfrån sina förutsä=ningar och har e= bra flöde av journalister och 
media i regionen. 

Visningsresor
Marknadsgruppen för säsongsförlängning kommer a= samarbeta med de  
geografiska marknadsgrupperna för a= koordinera och finansiera visningsresor. 
En del pengar kommer a= vara öronmärkta för a= stö=a insatser som verkar 
för säsongsförlängning för deltagande företag. 

Mässor
Säsongförläning kommer ingå i Swedish Lapland Visitors Boards deltagande på 
mässor, workhops eller roadshows. Vi avsä=er pengar öronmärkta för a= 
kommunicera säsongsförlängning B2B. Vilka mässor som blir aktuella arbetar 
arbetsgruppen fram. 

Marknadskunskap – alltid ett 
prioriterat område

Satsningen på tematiska på 
marknadsgrupper har en en stor 
mängd fördelar, en utmaning är 
dock att det inte finns så mycket 
befintlig data kring den här typen 
av arbetssätt. Vi har därför valt att 
avsätta en del marknadsmedel i för 
omvärldsbevakning för att kunna 
mäta våra insatser korrekt.

Analyser och rapporter om vår 
målgrupp är viktigt för arbetet 
framöver och vi försöker se till att 
våra analyser håller över ett par 
års sikt. 

Resultat av analyser är information 
som även deltagande företag får 
ta del av. 

Marknadskunskap och 
nätverkande
Vi erbjuder också seminarier och 
workshops inom temat 
Säsongsförlängning, där våra 
företag kan nätverka, 
produktutveckla eller bara lära sig 
mer om ett specifikt område.

Samtliga aktiviteter ovan ingår 
kostnadsfritt i Säsongsförlängning



FINANSIERINGSMODELLEN
En grundfinansiering för övergripande aktiviteter inom de tematiska 
marknadsgrupperna finns där Swedish Lapland Visitors Board tillsammans med 
ett deltagande destinationer har avsatt en del av sin budget. Här finns 
utrymme för att skapa visst innehåll, en initial kännedomskampanj, pressresor
etc. 

Som medverkande företag kommer ni vara en viktig del av finansiering för 
spridning av framtaget material och medverkan vid exempelvis visningsresor 
till självkostnadspris. Det kommer även finnas möjligheten för varje företag att 
rikta uppmärksamheten från kampanjen direkt till sina egna kanaler. 

BUDGETFÖRDELNING
TOTALT 170.000
Budgeten för aktiviteter fördelas mellan online, press, visningsresor etc, 
beroende på antal deltagande företag och deras önskemål och förutsättningar 
samt marknadens krav och önskemål. 

DELTAGANDE DESTINATIONER 
SÄSONGSFÖRLÄNGNING
Boden, Heart of Lapland, Kiruna, 
Gällivare, Piteå, Sorsele, Arvidsjaur, 
Arjeplog

ANMÄLAN
Vill ni som företag vara med i 
tema@sk marknadsgrupp, kontakta 
ert lokala des@na@onsbolag. 

ANSVARIG TEMATISKA  
MARKNADSGRUPPER
Frida Lundqvist
Frida.lundqvist@swedishlapland.com

YTTERLIGARE ANLEDNINGAR ATT GÅ MED I EN TEMATISK MARKNADSGRUPP 
De företagare som går med i en marknadsgrupp får Fllgång Fll eG nätverk med lokal, regional 
och naFonell kompetens. Swedish Lapland Visitors Board har Fllsammans med de lokala 
desFnaFonsbolagen eG nära samarbete med Visit Sweden runt om i världen för aG 
marknadsföra det arkFska Sverige. Tillsammans kan vi affärs- och produktutveckla och 
marknadsföra produkter som gör vår desFnaFon Fll eG resmål i världsklass.


