
Norgeskampanje 2022



Mål for Norgeskampanjen 2022
Norgeskampanjen 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!

Overordnet mål
Generere fysisk trafikk til regionen

Delmål:
Klikk til nettsidene og kampanjesiden



Fjordnorway.com/kampanjeside

Etter å ha flyttet våre nettsider sammen med destinasjonene på vestlandet og Fjord Norge har vi fått et 
mye bedre og mer fleksibelt verktøy til å bygge kampanjer med godt innhold. Norgesferieivest.no som var 
kampanjesiden i 2020 og 2021, mens vi venstet på nye nettsider, har blitt flyttet inn på fjordnorway.com 
med sitt eget kampanjeunivers. Det har gitt veldig gode resultater.

Kampanjeside for norgeskampanjen 2022

https://www.fjordnorway.com/no/kampanje/haugesund-ryfylke/norgesferie-i-vest


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.

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

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


Hovedkampanje

Antall klikk: 12 785
Visninger 1,015mill

Kampanjeside

https://www.fjordnorway.com/no/kampanje/haugesund-ryfylke/norgesferie-i-vest


Aktiv ferie - Energy

Antall klikk: 7 483
Visninger 503k

Kampanjeside

https://www.fjordnorway.com/no/reiseinspirasjon/10-tips-til-deg-som-onsker-en-aktiv-ferie


Barn-
Sharing&caring

Antall klikk: 6 197
Visninger 456k

Kampanjeside

https://www.fjordnorway.com/no/reiseinspirasjon/den-perfekte-bilferien-for-barnefamilien


Discovery route

Antall klikk: 7 253
Visninger 315k

Kampanjeside

https://www.fjordnorway.com/no/reiseinspirasjon/en-eventyrlig-vri-paa-historiske-discovery-route-mellom-stavanger-og-bergen


Broadening og
kultur

Antall klikk: 8 175
Visninger 373k

Kampanjeside

https://www.fjordnorway.com/no/reiseinspirasjon/disse-ma-du-unne-deg-en-gang-i-livet---minst


Adventure

Antall klikk: 9 911
Visninger 460k

Kampanjeside

https://www.fjordnorway.com/no/reiseinspirasjon/her-ligger-bucket-listopplevelsene-som-perler-pa-en-snor


Ikoniske
vandreturer

Antall klikk: 7 276
Visninger 762k

Kampanjeside

https://www.fjordnorway.com/no/reiseinspirasjon/ikoniske-vandreturer


Nasjonale skatter

Antall klikk: 12 118
Visninger 539k



Visninger totalt

5,69 MILL

4,44 MILL EKSPONERINGER

1,25 MILL EKSPONERINGER

71 369 KLIKK

 4 969 KLIKK





Resultater  Schibsted



Fjordnorway.com/no

• Stod for 15,3% av innganger til nettstedet i kampanjeperioden
• 88,7k trafikk fra annonser til nettstedet
• 83% mobil – 10,7% tablet – 6,25% pc



2021
• 12 122 klikk
• 8,25kr per klikk
• 2,36 mill visninger
• Lesetid: 02:48

2022
• 76 338 klikk
• 2,53kr per klikk
• 4,44 mill visninger
• Lesetid: 02:40

Sammenligning 2022 vs 2021 – Facebook&IG



Schibsted
• 4 969 klikk
• 20,12kr per klikk
• 1,25 mill visninger
• Lesetid: 02:43
• Pris 100k

FB/Insta
• 76 338 klikk
• 2,53kr per klikk
• 4,44 mill visninger
• Lesetid: 02:40
• Pris: 180k

Schibsted vs Facebook/Insta



Oppsummering

• 529% økning i annonsetrafikk fra 2021
• Facebook er fremdeles en sterk annonseplattform til reiseliv
• Facebook gjør det bedre enn Instagram
• Bilder er billigere enn video på FB og IG
• Det enkle er ofte det beste med annonser
• Fortsatt høy lesetid


