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Sommeren 2020
Norge er et viktig marked for reiselivet i vår region. 

Allerede 3. mars kontaktet vi byrå for bistand til å bygge en effektiv Norgeskampanje. Så stengte Norge helt.

I mars slo altså koronaviruset og alvoret inn for fullt, og i midten av måneden var stort sett alle reiselivsaktører i en økonomisk krisesituasjon. 
Destinasjonsselskapene i Stavanger, Ryfylke og Haugesund tok trusselen på alvor, og vi ønsket å snu oss raskt for å være klar når Norge eventuelt åpnet 
opp for noe reiseliv og turisme igjen. Vi så for oss et scenario hvor det forhåpentlig var mulig for nordmenn å reise i eget land. Det ble for oss raskt 
tydelig at konkurranen om de norske gjestene kom til å bli hard, så det ble viktig å aggere raskt.

Dessverre ble situasjonen for Region Stavanger slik at deres økonomiske situasjon ikke tillot dem å sette igang arbeidet på et så tidelig tidspunkt. 
Derfor ble kampanjen gjennomført med kun Destinasjon Haugesund og Haugalandet AS og Visit Ryfylke. 
Region Stavanger valgte senere å kjøre en egen kampanje.

Appex har bistått med å gjennomføre en nasjonal kampanje for å drive trafikk til vår region. 
Selv om situasjonen var svært krevende for reiselivsnæringen, var det også være en unik mulighet for å få stor økning i antall innenlandsturister.
Denne rapporten oppsummerer innholdet i kampanjen og resultatene.



Mål for Norgeskampanjen 2020
Norgeskampanje vår skal være 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 skal legge til rette for de bedriftene som ønsker ekstra synlighet av sitt produkt med et annonseringssegment som retter seg mot de som har besøkt 
kampanjesiden. 
Kostnaden for bransjen skal kun dekke utarbeidelse av annonse og distribusjon, destinasjonselskapene skal dekke alle kostnader utover dette.



Segmentering
Innovasjon Norge har gjort omfattende studier av de ulike segmentene som vi gjenkjenner som turister i Norge. Det ble allerede i april klart at en eventuell norgeskampanje 
gjennom Visit Norway og Fjord Norge ville basere innholdet på fem av de 9 segmentene Innovasjon Norge har definert og jobber ut fra. 
Derfor satte vi allerede da i gang produksjon av tekster basert på disse:

• Sharing& caring: barnefamilier med yngre barn, barns som skal treffe besteforeldre igjen, naturaktiviteter for barn
• Energy: Familier med ungdommer eller voksne uten barn, klatre, rafte, zippe, dykke , surfe, kite, sykle i fjellet etc.
• Broadening my cultural horizon: ( voksne) By, matopplevelser, utendørs kunst, arkitektur, nasjonale turistveier, småbyer, fjordcruise, fornminner etc.
• Escape: ( kan være både voksne, familier eller par) Fyrferie, glamping, historiske hotell, korte turer, øyferie, SUP, velvære, lokalmat, bygder
• Adventure in the world of nature: ( voksne eller sportfamilier) Fjordopplevelser, padling og kajakk, øyhopping, SUP, surfing, kiting, spektakulære solnedganger, ikoniske 

vandreturer, telttur i spektakulære omgivelser etc.
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PLAYFUL LIBERATION IS ALL ABOUT MAXIMIZING THE PLEASURE I GET OUT OF A HOLIDAY AND 
ENJOYING MYSELF WITHOUT WORRYING ABOUT THE CONSEQUENCES

SOCIAL IMMERSION IS ALL ABOUT WANTING TO BE 
HARMONIOUSLY CONNECTED WITH OTHER PEOPLE. 

SHARING & CARING IS ALL ABOUT SPOILING MY LOVED ONES, 
INTENSIFY THE RELATIONSHIP AND CREATE PRECIOUS 
MOMENTS OF TOGETHERNESS

ESCAPE IS ABOUT THE EXPERIENCE OF RETREAT, TRANQUILITY 
AND QUIETNESS

CONTROL IS ABOUT AVOIDING SURPRISES AND SEEK THE 
FAMILIAR INSTEAD OF THE UNKNOWN.

THE SEGMENT REFLECTS THE NEED TO LEARN ABOUT A 
FOREIGN CULTURE, STAND OUT FROM THE CROWD. 
SOMETHING TO TALK ABOUT WHEN COMING HOME.

EXTRAVAGANT INDULGENCE
IS ABOUT THE NEED TO INDULGE IN SOME LUXURY. FIND 
THOSE ROMANTIC SPOTS THAT REALLY CREATES A 
FEELING OF EXTRAVAGANCE. 

ENERGY IS ABOUT ADVENTURE, BEING ACTIVE, TESTING YOUR 
BOUNDARIES AND DISCOVERING NEW THINGS. IT TAPS INTO 
THE NEED TO BE ENERGIZED. 

ADVENTURES 
IN  THE WORLD 

OF NATURAL 
BEAUTY
15%

THE SEGMENT REFLECTS THE NEED TO SEE SOMETHING 
NEW, SOMETHING SPECTACULAR LIKE A NATURAL 
PHENOMENON. IT ALSO CONNECTS WITH THE NEED TO 
IMMERSE IN UNSPOILED NATURE AND TRAVEL TO A 
DESTINATION NOT RUINED BY TOURISM.

*  Share of overnight stays: The segment volume is 
derived from the number of overnight stays on 
each occasion. The figures on the slide shows  the 
share of overnight stays on all holidays
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Distribusjon: SoMe, PR-media/My Newdesk, Kjøpt plassering

Kilde: https://business.visitnorway.com/no/rapporter/segmenteringsstudie/malgruppeinnsikt/



Innhold

Det ble utformet innhold som skal inspirere og motivere til reiselyst fordelt tematisk og geografisk på Haugalandet og Ryfylke 
tilpasset de 5 segmentene. Disse fem artiklene ble bærebjelke for utformingen av resten av kampanjen. 

• Sharing& caring: https://www.norgesferieivest.no/destinasjon/ferietid-med-de-minste 
• Energy: https://www.norgesferieivest.no/destinasjon/ekstrem-ferie-i-vest 
• Broadening my cultural horizon: https://www.norgesferieivest.no/destinasjon/en-reise-i-fornminner-arkitektur-og-kulturlandskap
• Escape: https://www.norgesferieivest.no/destinasjon/unik-overnatting-tett-pa-naturen
• Adventure in the world of nature: https://www.norgesferieivest.no/destinasjon/skap-eventyrlige-sommerminner BE RELEVANT

Censydiam 
Motivational Framework 

People first 
All decisions are made with 
fundamental consumer needs at the 
heart

Universal
Comparison possible across markets 

Customizable
Needs are tailored by context, 
category and markets.

Validated 
Over 30+ years experience across 
the globe & scientific thesis

Comparison 
Allows comparison over time and 
markets



«Vil du vite en hemmelighet?» 
Vi ønsket å  fronte noen av våre skjulte skatter – samtidig som vi skulle treffe noen av de viktigste innenlands feriesegmentene. Vi har bruke ord som trigger 
hvert av segmentene, så skal vi matche disse med attraksjoner og aktiviteter som vår region kan tilby. Planleggingen av denne kampanjen startet i mars og 
vi ønsket å ha noe klart den dagen det var mulig å reise i Norge men vi var usikre på i hvilken grad nordmenn turte å reise selv om det ble lov. Derfor ønsket 
vi gjennomgående å ha fokus på bilder av regionen uten for mye folk.

Det ble laget 3 felles annonsesett som favner innhold fra Haugalandet og Ryfylke med base i de 5 artiklene men målrettet mot 3 alderssegment:
familier, unge voksne og voksne uten barn. 

For å oppnå organisk rekkevidde på Facebook må en post vekke en følelse. Selv om målgruppen er nasjonal, må annonse (og annonsetekst) utformes slik at 
den skaper stolthet for lokale innbyggere. Vi så allerede i mars en rekke initiativer til «legge sommerferien din til Norge», og mente det ville være hensikts-
messig for oss å spille på litt av den samme lokale/nasjonale dugnadsånden i ordlyden. Konsept utarbeidet i samarbeid med Appex.

KAMPANJEUTFORMING



KAMPANJEUTFORMING

«Unge voksne»

«Barnefamilier»

«Voksne»

Bildeeksempler på 
animerte annonser for 
Facebook/Instagram
Utarbeidet i samarbeid med Appex



KAMPANJEUTFORMING

Norgesferieivest.no
Vi satt opp en kampanjelandingsside hvor all trafikk ledes inn. På landingssiden 
satte vi opp kampanjemåling + event tracking som viser hvor mange som har 
klikket seg videre til den enkelte aktivitet/destinasjon.

Domene: norgesferieivest.no. Nettsiden er en enkel men delikat inspirasjonsside 
med tydelig call to action om ønsket videre handling. 

Platformen er klargjort slik at vi i fremtiden kan kjøre nye kampanjer på kurs og 
konferanse, barnefamilier, voksne og unge voksne.



KAMPANJEUTFORMING

Distribusjon
Målrettet annonsering mot segmenter som mente har størst mulig sannsynlighet for å reagere på annonsene. Vi satt opp lagrede segmenter for hver av annonserings- 
kanalene. Det er litt ulik segmenteringsmulighet i de forskjellige kanalene, hvor Facebook har mest detaljert segmentering.

DISTRIBUSJONSKANALER:
1. Organisk rekkevidde på Facebook (med oppfordring om deling)
2. Betalt rekkevidde på Facebook (mot skreddersydd segment)
3. Google Display annonser (Mot definert segment)

Eksempsel på segmentering av målgruppe:



Eksempel på Google display annonse, her skjermdump fra annimasjon på tv2.no:

Eksempel på Facebook/ Instagram annonse:

KAMPANJEUTFORMING

Se eksempel på annonse fra Visit Haugesund FB her: https://fb.me/1TxQy5uWTGom7hF

Se eksempel på annonse fra Visit Ryfylke FB her: https://fb.me/1LooryvnTBCzVHj



Sharing is caring
Vi ønsket å legge til rette for de reiselivsbedriftene som ønsket å kjøre egne kampanjer men som ikke hadde ressurser til å lage en hel kampanje selv. Derfor inviterte vi de som 
ville til å investere i økt synlighet for sitt produkt. Da kunne hele investeringsbeløpet gå til annonseutforming og distribusjon og de kunne dra nytte av destinasjonsapparatets 
investeringer i segmentering. 

Det vil si at de ble synlige ovenfor dem som allerede har vist interesse for vår region gjennom remarketing annonser til publikum som allerede hadde 
vært eksponert for budskap om norgesferie i vest på Haugalandet og i Ryfylke.

KAMPANJEUTFORMING



Skjermdump fra noen av medlemskampanjene:

KAMPANJEUTFORMING



RESULTATER

NØKKELTALL VISNINGER TOTALT

8,5 MILL

4,6 MILL

3,9 MILL 4808 KLIKK

36469 KLIKK (231 098 NOK)

(113 000 NOK)

9,6 MILL

VISNINGER TOTALT

890 000 4329 KLIKK

4,6 MILL 36469 KLIKK

3,9 MILL 4808 KLIKK

Visit Norways kampanje var også fordelt på Facebook og googel diplay, se slide 23



RESULTATER

Av de 3 annonsesegmentene vi kjørte:
barnefamilier, unge voksne og voksne uten barn var 
det helt tydelig voksne uten barn som nådde 
best ut med 50 % høyere klikkrate.



TRAFIKKFORDELING OVER KAMPANJEPERIODEN –
NORGESFERIEIVEST.NO

80 % BESØK VIA MOBIL

RESULTATER

80% besøk via mobil



FORDELING PÅ FYLKER

90% Vestland, Oslo & Rogaland

Vestland

RESULTATER



1102 sessions 
videre til visithaugesund.no

1584 sessions 
videre til regionstavanger-ryfylke.com

RESULTATER



MEST BESØKTE
ARTIKLER

RESULTATER



RESULTATER

Aldersfordeling



Danmarkskampanje

1,2 MILL 8828 KLIKK
VISNINGER

RESULTATER

Da det ble åpnet opp for reiser mellom Norge og Danmark bygget vi om noen av annonsene til dansk og kjørte en kort og intensiv kampanje i Danmark.

Danmark



Kampanje via Fjord Norge

Noe internasjonalt ble det også
En liten stund i sommer åpner Norge opp for mer enn Norge og Danmark. Fjord Norge sendte ut 
pressemeldingen «Fjordene åpner og ønsker tyske turister velkommen» 25.juni. Det vi gjorde av inter-
nasjonal markedsføring ble gjort på vegne av alle destinasjonene på vestlandet av Fjord Norge. Her var 
segnmenteringen lik som for Norgeskampanjen. Da restriksjonene på grunn av smitteversnhensyn ble 
strammet inn igjen stoppet all internasjonal markedsføring igjen.

• BUDSJETT RAMME:
• FJORD NORGE: NOK  670.000,-
• Vestland F NOK  500.000,-
• Rogaland F NOK  250.000,-
• Møre & Romsdal F NOK  250.000,-
• Totalt: NOK 1.670.000,-

Film – sommeren du aldri glemmer NOK 190.000,-
Kampanje Norge:

Distribusjon film: NOK  275.000,-
Remarketing Visit Norway NOK  150.000,-
Oppfølgingskampanje NOK  168.000,-
Adwords+remarketing NOK  162.000,-
Høstfokus Norge NOK  100.000,-
Total Norge NOK 855.000,-

Kampanje Danmark+PR: NOK  175.000,-
Kampanje Tyskland Sojernt: NOK  350.000,-
Remarketing Visit Norway DE NOK  100.000,-

BUDSJETTFORDELING - NORGE OG NÆRMARKEDER

2

• Ukens story lansert via Visit Norway 11 mai, med re-marketing
påfølgende to måneder

• Remarketing på «Når vi ses igjen» - samarbeid med 
destinasjoner

• «En sommer du aldri vil glemme» - lansert 17 juni. 

• Flere distribusjonssamarbeid i tillegg til egen betalt distribusjon.

• Oppfølgingskampanje – fokus på aktivitet (kultur og aktivitet) 
gjennom sommeren

NORGESKAMPANJEN – kort fortalt
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Kilde: Fjord Norge



RESULTATER

Statistikk 
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Beleggsutvikling fra juli 2019 til juli 2020
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Romprisutvikling fra juli 2019 til juli 2020

Kilde: Benchmarking Alliance, bearbeidet av Wiederstrøm Hotel Consulting
(*)      Belagte rom i prosent av tilgjengelige rom 
(**)    Losjiinntekt eks. MVA per solgte rom
(***)  Nominelle beløp, altså ikke regnet om til faste priser

Kilde: SSB Statistikknett.no

Foreløpig foreligger kun tall tom juli. Her er samlet tall for all kommersiell overnatting i Rogaland, samt 
beleggsutvikling og romprisutvikling juli 2019 vs juli 2020 for Haugesund. Dette gir ikke hele bildet, men 
viser noe av trenden for juli.



VISIT NORWAYS REMARKETINGKAMPANJE



AVISOPPSLAG


