
I samarbeid med

FÅ NYE GJESTER SAMMEN MED OSS

Norgeskampanje 2020



Haugalandet & Ryfylke

Nå kjører vi på!
Norgeskampanje målrettet mot det lokale, regionale og 
nasjonale markedet.

Vi skal vise fram en kraftfull region med attraktive besøksmål, aktiviteter og flotte rundreiser. 
Vårt mål er flere gjester som blir lengre og besøker flere steder og aktiviteter. Gjennom 
Norgeskampanjen løfter vi frem alt det fantastiske Ryfylke og Haugalandet har å by på!

Vi er klar med ferdig utviklet kampanjemateriell, nettside (norgesferieivest.no) og et godt 
markedsbudsjett. Kampanjestart i dag!

Vi har lagt til rette for deg som ønsker ekstra synlighet av ditt produkt med et 
annonseringssegment som retter seg mot de som har besøkt kampanjesiden. Da blir du synlig 
ovenfor dem som allerede har vist interesse for vår region.

NB!
Vår Norgeskampanje vil også bli synlig på nettsidene til Visit Norway og Fjord Norge.
Også her er det lagt til rette for at våre medlemmer får kjøpe ekstra synlighet.
Kostnaden dekker utarbeidelse av annonse og distribusjon.

http://norgesferieivest.no/


Haugalandet & Ryfylke

DERFOR ER DET LURT Å VÆRE MED PÅ 
NORGESKAMPANJEN!

• Kampanjemateriell og konsept er allerede utviklet

• Vi kjører segmentert annonsering mot noen av de viktigste innlandsturistgruppene

• Vår nasjonale kampanje som går i hele juni – vil generere  «varme kunder» som dere kan målrette mot

• Enkelt oppsett for å være med!

• Faktura går direkte fra oss, og vi tilbyr utvidet betalingsfrist



Haugalandet & Ryfylke

«Unge voksne»

«Barnefamilier»

«Voksne»

Bildeeksempler på 
animerte annonser for 
Facebook/Instagram

Annonser som går ut i sosiale medier og på Google hele juni



Haugalandet & Ryfylke

Eksempel på Facebook 
annonse for Pakke 1

PAKKE 1 – kr 5 000
Vi lager annonse med bilde og tekst – rettet 

mot deres målgruppe. Vi kommer til å bruke 

noe av samme ordlyd som i øvrig 

norgeskampanje materiell: «Du trenger ikke 

reise til.....for å oppleve... -> Deres tilbud.

Annonsen linker videre til deres nettside.



Haugalandet & Ryfylke

Eksempel på Facebook annonse for Pakke 2

PAKKE 2 – kr 10 000
Vi lager animert annonse med bilde og tekst – rettet mot deres målgruppe. Her 

bruker vi samme oppsett som destinasjonsselskapene har på sine annonser.

Vi trenger 3-4 gode bilder fra dere.

Annonsen linker videre til deres nettside.



Haugalandet & Ryfylke

+

PAKKE 3 – kr 20 000
Vi lager animert annonse annonse med bilde og tekst – rettet mot deres målgruppe. Her 

bruker vi samme oppsett som destinasjonsselskapet har på sine annonser.

Vi trenger 3-4 gode bilder fra dere

Vi lager så artikkel om deres reiselivstilbud, som får egen landingsside på 

norgesferieivest.no/din-destinasjon



Haugalandet & Ryfylke

PAKKER
Velg pakke 1, 2, 3 ut i fra 

budsjett og visninger.

Ta kontakt dersom du ønsker 

ytterligere distribusjon av 

kampanjen.

Pakke #3 inkluderer en artikkel 

på landingsside 

norgesferieivest.no/ditt-sted

Totalt kostnad 5 000,- 10 000,- 20 000,-

Trafikk spend 2 500,- 6 000,- 8 000,-

Håndtering 2 500,- 4 000,- 12 000,-

Est. Visninger 20 000 – 30 000 60 000 – 70 000 90 000 – 110 000

Anbefalt antall dager 30 30 30

Antall kampanjer 
(opptil)

1 2 2

Artikkel om ditt 
reiselivstilbud

1

1 2 3



Slik gjør du



Haugalandet & Ryfylke

IMG_6808.HEIC

Eksempel på oppføring:

Oppføring og kontaktperson:
Skaarnesheimen Raw Ocean Lodge, 
Kari Normann

Målgruppe:
Unge voksne adventure
turister, som reiser med bil i 
Norge

Målsetting
Flest mulig inn på nettsiden, 
som booker overnatting og 
aktiviteter.

Landingsside:
https://skaarnesheimen.no

Dette trenger vi fra deg

Materiell

Tekst
Du trenger ikke reise til California 
for å oppleve surfing, strandliv, og 
fantastiske soloppganger fra 
sengekanten!

Fakturainfo
Skaarnesheimen AS
Storaurvegen 70, 4072 Sandve
faktura@skaarnesheimen.no

ingun@visithaugesund.no livj@ryfylke.comSendes til à eller



Haugalandet & Ryfylke

MÅLGRUPPE
Fortell kort hvem målgruppen din er (alder, 

kjønn, interesser)

Forsøk å inkludere følgende:

Alder, fordeling av kjønn, type reisende 

(adventure, mat, spa, familie, småbarn, osv) 

eventuelle interesser og geografisk nedslag)

MÅL FOR KAMPANJEN

Forklar kort hva målet med kampanjen er:

Følgende alternativer er tilgjengelig:

1. Rekkevidde: Nå flest mulig med budskapet ditt

2. Trafikk til nettsiden din

3. Engasjement: Få mest mulig engasjement på 

kampanjen (kommentarer, likes, klikk, delinger etc)



Haugalandet & Ryfylke

Landingsside 

Url til ønsket landingsside

Materiell bilder

Ett eller flere bilder i følgende format 
og/eller 

Film: Anbefalt opptil 15 sekund, maks 1 
min /4GB 

Bilde: Minst 1200px bredt

Forslag tekst: Kort tekst,

*Appex kan justere bilde og tekst for best 
muligresultat.

Rapportering

Når kampanjen er  avsluttet, vil Appex
rapportere nøkkeltall ut fra målsettingen 
for kampanjen.

1. Rekkevidde og frekvens – hvor mange 
og hvor ofte har annonsen blitt vist til 
målgruppa?

2. Trafikk: Hvor mange har klikket 
og/eller engasjert seg



Haugalandet & Ryfylke

Om Appex
Appex er et kreativt teknologiselskap. 

Vi er over 40 lidenskapelige medarbeidere 

som brenner for å skape bedre opplevelser 

gjennom kommunikasjon, utvikling og IT-drift.

Om samarbeidet
Appex samarbeider med Destinasjon 

Haugesund og Haugalandet og 

Reisemål Ryfylke for å markedsføre 

vår region mot turister i hele landet. 

Gjennom dette samarbeidet får du 

tilgang til dyktige digitale 

markedsførere som kan hjelpe din 

bedrift med å lykkes.


