KICK-OFF 2022
Visit Bodø

Recap 2021

52% flere sidevisninger
på visitbodo.com (1 387 637 vs. 910 261)

Vi hadde en rekkevidde på
934 632 på Instagram, og
792 280 på Facebook
Totalt 121 betalte annonser på
Facebook og Instagram fordelt på
48 kampanjer

17 nye medlemmer i Visit Bodø
Totalt 127 medlemmer og bedrifter med
markedssamarbeid

120 705

likes og kommentarer på sosiale medier

10% flere følgere på Instagram
(Totalt 18.373)

9% flere følgere på Facebook
(Totalt 20.115)

Det ble produsert og kjøpt inn
12 videoer og 762 nye bilder

14 nye produktoppføringer til
visitbodo.com (totalt 234)

Gjestedøgnstatistikk.
Alle tall blir hentet fra SSB

SSB har fra 1. januar 2021 etablert en ny standard for reiselivsregioner i Norge.
• Reiselivsregioner er en regional inndeling på nivået mellom fylke og kommune (67 enheter i alt i Norge).
• Den nye regioninndelingen er blitt utviklet gjennom et samarbeid mellom Landsdelsselskapene og Innovasjon Norge.
• Inndelingen skal representere et hensiktsmessig publiseringsnivå for statistikk.
• Reiselivsregioner kan ikke krysse fylkesgrensene.
• Oversikt over hvilke kommuner som inngår i de ulike regionene finner du på SSB.
Tall fra 2020 og bak kan inneholde små feil.

Gjestedøgnstatistikk.
Trafikk i 2021 sammenlignet med 2019
• Totalt 464 231 kommersielle gjestedøgn januar – november 2021
• Nedgang på - 5% i Bodø sammenlignet med 2019
• Økning på 15% for Salten (- Bodø), sammenlignet med 2019
• Gjennomsnittlig oppholdstid var 1,8 i 2021, mot 1,5 i 2019.

Markedsandeler
• Bodø har en markedsandel på 17,23% i Nordland
• Salten (- Bodø) har en markedsandel på 9,65% i Nordland

Fordeling av gjester Norge vs. utlandet
• Bodø: 91% norske gjester og 9% utenlandske gjester
• Salten (- Bodø): 88% norske gjester og 12% utenlandske gjester

Markedsplan 2022
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Kampanjer
Årshjulet for innholdsproduksjon med artikler til visitbodo.com og innhold til sosiale medier skal i løpet av 2022 følge en
kampanjeplan som løper gjennom hele året. Vi opererer med to ulike kampanjeplaner, en for det norske markedet og en for
utvalgte internasjonale markeder. Kampanjeplanen for det norske markedet deles inn etter de fem sesongene presentert i
søknaden om Europeisk Kulturhovedstad 2024. Den internasjonale kampanjeplanen vil følge et årshjul med tre sesonger.

Des21
Nasjonalt
Internasjonalt

Jan

Vinterkampanje:
here comes the sun

Feb

Mar

Vårkampanje:
spring optimism

Sommerkampanje:
midsummer madness

Apr

Mai

Jun

Sommerkampanje:
midsummer madness
Høstkampanje:
autumn storm

Jul

Aug

Sep

Høstkampanje:
autumn storm
Vinterkampanje:
here comes the sun

Okt

Nov

Julekampanje:
arctic light

Des
Vinterkampanje 2023:
here comes the sun

Sommerkampanje 2023:
midsummer madness

Kampanjer
Norge: Here comes the sun
Fokus:
• Arkitektur og kultur
• Mat
• Vinteraktiviteter
• Vinterferie
• Nordlys og vinterlys
Målgrupper
• Sharing and caring
• Adventures in the world of natural
beauty
• Energy
• Broadening my cultural horizon

Kampanjer
Utlandet: Midsummer madness
Fokus:
•

Midnight sun

•

Unique accommodations

•

Bicycle

•

Roadtrips

•

Insta spots

•

Island hopping

•

Happy places/Secret gems

•

Nature

•

Coastal culture/nature

•

Main attractions

Målgrupper
•

Broadeing my cultural horizon

•

Social immersion

•

Escape

•

Adventure in the world of natural beauty

•

Sharing and caring

Kampanjer
Nasjonalt

Kampanjer
Internasjonalt

Innholdsproduksjon
Vi produserer kontinuerlig innhold (bilder, video og tekst) til visitbodo.com og sosiale medier. Formålet er å
inspirere og informere (potensielle) reisende til Bodø & Salten. Innholdet på visitbodo.com endres og
produseres fortløpende i henhold til ulike sesonger, interesser, målgrupper og kampanjeplan. Innholdet i
sosiale medier skal være i tråd med det som finnes på visitbodo.com og skal drive trafikk inn til siden.

Web

Facebook

Instagram

YouTube

Web
Visitbodo.com skal være en portal for inspirasjon og informasjon til både potensielle og faktiske
gjester i Bodø & Salten. Portalen skal fungere som en digital reiseguide der brukerne får oversikt over
aktiviteter, overnattingssteder, spisesteder, områder, attraksjoner, og ting å gjøre i vår region. Siden
skal fungere som inspirasjonskilde og et verktøy i reiseplanleggingen.

Resultater 2021

Mål 2022

Sidevisninger 2021: 1 387 637

Sidevisninger 2021: 1 500 000

Unike sidevisninger 2021: 500 627

Unike sidevisninger 2021: 700 000

Antall brukere 2021: 172 931

Antall brukere 2021: 200 000

Gjennomsnittlig lesetid: ca. 2 minutt og 19 sekund

Gjennomsnittlig lesetid: ca. 2 minutt og 25 sekund

Gjennomsnittlig fluktfrekvens: 5,21%

Gjennomsnittlig fluktfrekvens: Under 40%

Web
Topp 10 sider i 2021

Topp 10 sider i januar 2022

1. Hjem-siden

1. Kjerringøy

2. Saltstraumen

2. Hjem-siden

3. Unike overnattingssteder

3. Unike overnattingssteder

4. Gjøre i Bodø

4. Home (engelsk hjem-side)

5. Se og gjøre

5. Restauranter

6. Restauranter

6. Saltstraumen

7. Kjerringøy

7. Om Kjerringøy

8. Sommer i Salten

8. Unique accommodations (engelsk)

9. Hva skjer

9. Se og gjøre

10. Home (engelsk hjem-side)

10. Høst i Salten

Web
Ny web i 2022
• Samarbeid med Destinasjon Lofoten
• Dekode
• Mer visuell og fokus på utforming av gode moduler og visuelle virkemidler for
redaksjonelle saker, produktoppføringer og kommunesider
• Bedre kartløsning
• Bedre mulighet for å synliggjøre produktoppføringer i redaksjonelle saker
• Oppdatering av Visit Bodøs visuelle identitet
• Arrangementskalender

Sosiale medier
Vi bruker sosiale medier aktivt for å promotere destinasjonen; kommunisere med besøkende; skape
trafikk til vår og medlemmenes nettsider og øke engasjement. Det jobbes kontinuerlig for å øke antall
følgere og spre kjennskap til og kunnskap om Bodø & Salten.

Facebook

Instagram

TikTok

YouTube

Sosiale medier
Mål Facebook 2022

Mål Instagram 2022

Antall nye følgere: +600

Antall nye følgere: +1000

Total rekkevidde 2022: 1 000 000

Total rekkevidde 2022: 1 000 000

Engasjement: 150 000 (ca. 5% per post)

Engasjement: 70 000

Besøkende til visitbodo.com fra Facebook: 35 000

Øking i antall bilder med #visitbodo: +9000
Øking i antall bilder med #mittsalten: +4000

Mål YouTube 2022

Mål TikTok 2022

Antall nye abonnenter:

Antall nye følgere: +1000

Unike seere:

Videovisninger: 100 000

Videovisninger:
Seertidsbruk:

Betalt annonsering
Sosiale medier

Google Ads

Programmatiske annonser

Måling
Vi overvåker våre sosiale plattformer, visitbodo.com og betalte annonser som kjøres. Dette gjør at vi
for å analysere hvilket innhold og budskap som gir størst rekkevidde og som engasjerer mest, slik at
vi igjen kan tilpasse aktiviteten vår og øke synligheten for destinasjonen.

Vi fører jevnlig statistikk på
• Våre kanaler og innlegg i sosiale medier
• Trafikk til visitbodo.com og følger ekstra med på kampanjesidene i de enkelte kampanjeperiodene
• Betalt annonsering – hva skal vi kjøre mer av til hvilke målgrupper
•

I 2022 prioriterer vi mer Google Ads fremfor programmatisk og kjører primært koblerannonser i de periodene vi setter opp
programmatiske annonser

Analoge flater
Bruken av disse vurderes fra kampanje til kampanje.

Presse og ambassadører
Presseturer
Pressekontakt (Norge)
Ambassadører
Lokal presse og pressemeldinger

Markedsaktiviteter B2B

Kundekontakt

Bransjemesser
og workshops

Visningsturer/
kundearrangement

Verktøykasse

B2B Ferie og fritid
Markedsaktiviteter for B2B er fortsatt uklare med tanke på pandemien. Vi forholder oss til aktiviteter
foreslått og anbefalt av Innovasjon Norge, og de har foreløpig avlyst sine fysiske møteplasser for første
del av 2022. Vi er i løpende dialog med dem og vil oppdatere våre planer i henhold til deres anbefalinger.

Bransjemesser og workshops

Verktøykasse

NTW
Workshop Europa (VAE)

Digital produktmanual (erstatter katalog)
PowerPoint-presentasjoner
Videopresentasjoner for ulike målgrupper/tema
Profilering på stands
«Forglem-meg-ei» fra Bodø & Salten

Visningsturer/kundearrangement
Pretur NTW
Fjord/Nord London
Visit Arctic Europe-visningstur

B2B Cruise
De siste seks årene har det vært en fast gruppering av bedrifter som har deltatt på cruisesatsingen, men det
presiseres at det er mulig for alle medlemmer som har et ønske om å satse på cruisesegmentet å delta i
cruisesatsingen.
Markedsaktiviteter for 2022 er klare både hos Cruise Europe, Cruise Norway og Cruise Northern Norway og
Svalbard. De er alle tilbake med sine faste aktiviteter som vil bli gjennomført fysisk så fremst ikke Covid-19 setter
en ytterligere stopp for det. Vår prioritering er å delta på et par arrangementer som anses som viktige.

Bransjemesser og workshops

Verktøykasse

Norway Day London og Hamburg
Seatrade cruise global Miami

Digital produktmanual (erstatter katalog)
PowerPoint-presentasjon
Ny destinasjonsfilm cruise

Visningsturer/kundearrangement

Cruiseanløp 2022

En-til-en møter Norway Day
Get together Seatrade

Det er for 2022 meldt inn 26 cruiseanløp i perioden
01.februar til 21.november.
Fortsatt stor usikkerhet i bransjen og 2022 blir et
spennende gjenåpningsår for cruise.

Ingen egne kundearrangement utover dette.

B2B MICE
M

I

C

E

Meetings

Incentive /
bedriftsmarked

Congress/
Conference

Events /
Exhibitions

Corporate

Kongress

Arrangement

Antall deltakere: 20+

Antall deltakere: 200+

Antall deltakere: 200+

Viktige behov:
Flyforbindelser & logistikk
Mat & drikke
Aktiviteter & opplevelser
Møterom
Unik reason to go

Viktige behov:
Flyforbindelser & logistikk
Lokalt engasjement
Infrastruktur
Romkapasitet
Arrangørkompetanse

Viktige behov:
Flyforbindelser & logistikk
Konferanserom / møterom
Teknikk
Romkapasitet
Aktiviteter & opplevelser
Alternative middagsopplevelser

Marked:
Lokale fagmiljø
Europeisk nærmarked

Marked:
Lokale fagmiljø

Incentive / bedriftsmarkedet / møter

Fagkonferanser og kongresser

Idrett og kultur

Marked:
Lokale fagmiljø

B2B MICE
Markedsaktiviteter for B2B er fortsatt uavklart med tanke på pandemien. Vi forholder oss til aktiviteter
foreslått og anbefalt av Innovasjon Norge, og de har foreløpig avlyst sine fysiske møteplasser for første
del av 2022. Vi er i løpende dialog med dem og vil oppdatere våre planer i henhold til deres anbefalinger.

Kundekontakt

Verktøykasse

INs utekontorer
Nasjonalt og internasjonalt nettverk

Bransjemesser og workshops

Digital produktmanual (erstatter katalog)
PowerPoint-presentasjoner
Videopresentasjoner for ulike målgrupper/tema
Profilering på stands
«Forglem-meg-ei» fra Bodø & Salten

Møte- og eventbørsen
MeetInNorway 2022
IBTM Barcelona

Sosiale medier

Visningsturer/kundearrangement

Facebook
LinkedIn

Tilrettelegging digitale løsninger

Medlemspakken 2022
Basispakke & plussprodukter

Basispakken
Som medlem i Visit Bodø får du en basispakke av ulike tjenester. Basispakken utvikles
kontinuerlig basert på behov og trender. Basispakken for 2022 inkluderer følgende

Markedsføring

Kompetanse

Innsikt

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

Web og produktoppføringer
Sosiale medier
Kampanjer
Innholdsproduksjon
Arrangementskalender
Workshops og messer

Generell rådgivning
Kurs og temasamlinger
Bransjeinfo
Markedsmøter
Møteplasser og bransjetreff

•
•

Markedsinnsikt
(målgruppekunnskap, digitale
avtrykk og gjesteinnsikt)
Trafikk og gjestedøgnstatistikk
Bransjeinnsikt
(medlemsundersøkelser og
innspillsmøter)

Plussprodukter
I tillegg til basispakken tilbyr vi plussprodukter mot ekstra kostnader/betingelser. Disse tilbys primært våre
medlemmer, men noen er også tilgjengelig for ikke-medlemmer mot ekstra avgift.

Markedsføring

Kompetanse

Utvikling og nettverk

•

•

•
•
•

•
•
•

Målrettet annonsering og
retargeting
Bistand med
innholdsproduksjon og oppsett
av felles kampanjer (NY 2022)
Presseturer
Visningsturer

Saltenkonferansen
21. – 22. mars

Vertskap
•

Booking

Deltakelse i cruisesatsing
Deltakelse i arrangementssatsing
Deltakelse i utviklingsprosjektet
Attraktive opplevelser

Medlemskalender 2022
Her er en oversikt over møteplasser, kurs og andre viktige datoer gjennom året. Vi sender ut
medlemsnytt på e-post løpende gjennom året med mer informasjon om de ulike aktivitetene.

Januar

Mars

Vinterkampanje: Here comes the sun
1. Januar: bytt til vinterdrakt i digitale kanaler

Vårkampanje: Spring optimism
31. mars: Markedsmøte #1 Sommerkampanje

Februar

April

Vårkampanje: Spring optimism
1. Februar: Bytt til vårdrakt i digitale kanaler
2. februar: Kick-off 2022
9. – 10. februar: kommunebesøk Saltdal
TBA: kommunebesøk Beiarn
TBA: kommunebesøk Sørfold

Sommerkampanje: Midsummer madness
1. april: bytt til sommerdrakt i digitale kanaler

Husk: se over produktoppføringene og send
oppdateringer for vårsesongen. Send inn til
arrangementskalenderen.

Husk: se over produktoppføringene og send
oppdateringer for sommersesongen. Send inn til
arrangementskalenderen.

Medlemskalender 2022
Her er en oversikt over møteplasser, kurs og andre viktige datoer gjennom året. Vi sender ut
medlemsnytt på e-post løpende gjennom året med mer informasjon om de ulike aktivitetene.

Mai
Sommerkampanje: Midsummer madness
TBA: kommunebesøk Rødøy

Juni og Juli
Sommerkampanje: Midsummer madness
TBA: Medlemsundersøkelse
TBA: Vertskapsmøte
21. juli: Markedsmøte #2 Høstkampanje

August
Høstkampanje: Autumn storm
1. august: bytt til høstdrakt i digitale kanaler
Husk: se over produktoppføringene og send
oppdateringer for høstsesongen. Send inn til
arrangementskalenderen.

September
Høstkampanje: Autumn storm
TBA: Medlemsundersøkelse
15. september: Markedsmøte #3 Julekampanje

Medlemskalender 2022
Her er en oversikt over møteplasser, kurs og andre viktige datoer gjennom året. Vi sender ut
medlemsnytt på e-post løpende gjennom året med mer informasjon om de ulike aktivitetene.

Oktober

Desember

Julekampanje: Arctic light
1. oktober: bytt til jul- og vinterdrakt i digitale kanaler

Vinterkampanje 2023: Here comes the sun
TBA: Julecocktail

Husk: se over produktoppføringene og send
oppdateringer for julesesongen. Send inn til
arrangementskalenderen.

November
Julekampanje: Arctic light
TBA: Innspillsmøte til aktivitetsplan 2023
24. november: Markedsmøte #4 Vinterkampanje 2023
Husk: se over produktoppføringene og send
oppdateringer for vintertsesongen. Send inn til
arrangementskalenderen.

