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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 av de fem 
sesongene.
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Nasjonalt Vinterkampanje: 
here comes the sun

Vårkampanje: 
spring optimism

Sommerkampanje: 
midsummer madness

Høstkampanje:
autumn storm

Julekampanje: 
arctic light

Vinterkampanje 2023: 
here comes the sun

Internasjonalt Sommerkampanje: 
midsummer madness

Høstkampanje: 
autumn storm

Vinterkampanje: 
here comes the sun

Sommerkampanje 2023: 
midsummer madness



Vinterkampanje Norge
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

Desember 21 – Januar 22



Kampanjeresultater
Desember - januar
Sidevisninger på visitbodo.com: 208 385

Facebook annonser kjørt: 4
Klikk fra FB-annonser: 543
Rekkevidde FB-annonser: 45 924



Innholdsproduksjon for neste vinter
Video
• Energi-segmentet
• Escape-segmentet
• Generell vinterfilm
• Vinterlyset og nordlys





Vårkampanje Norge
Norge: Spring Optimism

Fokus:
• Påske
• Ski og snø
• Sykkelturer
• Helgeturer/dagsturer
• Nordlys

Målgrupper
• Sharing and caring
• Adventures in the world of natural

beauty
• Broadening my cultural horizon

Februar 22 – Mars 22



Kampanjeresultater
Februar – mars 22
Sidevisninger på visitbodo.com: 389 864

Facebook annonser kjørt: 6
Klikk fra FB-annonser: 1500
Rekkevidde FB-annonser: 30 777



Sommerkampanje Internasjonalt
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

Desember 21 – Mars 22



Kampanjeresultater
Engelsk side: Desember 21 – mars 22 
Målgruppe: Sverige, Danmark, Frankrike og Tyskland
Sidevisninger på visitbodo.com/en: 84 561 vs. 15 455 i 2021

Facebook annonser kjørt: 11
Klikk fra FB-annonser: 13 575
Rekkevidde FB-annonser: 527 805



Erfaringer med internasjonale ads
• Internasjonale gjester klikker oftere på annonsene enn nordmenn
• Mer engasjement på annonsene enn blant nordmenn
• Bilder er mer populært enn video (av det vi har testet til nå)
• Mange flere internasjonale følgere
• Flest tyskere har klikket inn, færrest svensker
• Vi bruker publikummet vi har nådd til nå i videre annonsering i 2022



Sommerkampanje 2022 
«Midsummer madness»

Kampanjeperiode: 1. april – 31. juli
Marked: Norge



Målgrupper
Besøksprofiler
• Sharing & caring: familie, venneturer og par
• Adventure (lavterskel)

Fokus spesielt på å treffe:
• Nordmenn på norgesferie
• Naturinteresserte
• Kulturinteresserte

Geografi
• Norge



Kampanjesider
Sommer i Salten
• Familieferie
• Vennetur
• Romantisk ferie
• Bilferie
• Sykkel i Salten
• Midnattssol
• Øyhopping
• Avstikkere i Salten

Vi tar utgangspunkt i malen fra tidligere, 
og videreutvikler den

















Innholdsproduksjon
Artikler til visitbodo.com sommeren 2022
• Videreføring av gamle artikler og utbygging av temasider til ny web prioriteres 

først. Alt skal designes på nytt og vi gjør endringer og forbedringer basert på 
en større SEO-analyse fra Dekode.

• Nytt konsept: Avstikkere i Salten

Video/Foto
• Avstikkere i Salten
• Midnattssol

Ønske om innholdssamarbeid?
• Eksempel Saltstraumen



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
Innholdssaker og tema som får plass i sommerkampanjen på sosiale medier

• Avstikkere i Salten / Detours approved by Visit Bodø
• Grønne reiser: Nordlandsbanen og Hurtigbåt NEX
• Øyhopping
• Spektakulære fjellturer... og kortere turer
• Store attraksjoner: Svartisen, Saltstraumen, Kjerringøy, Polarsirkelen
• Fosser
• Midnattssol
• Sykkel
• Bilturer
• Strender
• Unike overnattingssteder
• Mat
• Festivaler og kulturopplevelser



Sosiale medier
Instagram Takeover

• Er det interesse blant dere til å kjøre en runde med takeover på Visit Bodøs Instagram i sommer?



Betalt annonsering

Sosiale medier Google Ads Programmatiske annonser



Høstkampanje 2022 
«Autumn storm»
Kampanjeperiode: 1. april – 30. juni

Marked: Tyskland, Frankrike, Sverige og Danmark



Internasjonal høstkampanje

Fokus
• Mat og kultur
• Helgeturer/Dagsturer

• Vi tester samme innhold som i den norske høstkampanjen 2021.



Hvordan kan vi utnytte 
Visit Bodøs kampanjearbeid?



Vil du annonsere via Visit Bodø?
Vi tilbyr våre medlemmer og partnere å utnytte trafikken som kommer inn til visitbodo.com ved å 
benytte betalt annonsering via Visit Bodøs kanaler mot de som har besøkt nettsiden i 
kampanjeperioden.

• Trafikken til visitbodo.com og engasjementet i våre sosiale medier danner et godt grunnlag av potensielle 
reisende

• Vi tilbyr medlemmer å gjøre retargeting-annonser på denne målgruppen med sine produkter.
• 80% av beløpet går til annonsebudsjett, 20% til administrativ bistand med oppsett av annonser.
• Annonselenken går til en valgri landingsside på bedriftens egen nettside.

Visitbodo.com hadde i 2021 over 1.387.637 sidevisninger



Lansering av ny identitet
og ny web





sommer



vinter



















Innspill til ny web?
Sendes til julie@visitbodo.com



Produktoppføringer på
nye visitbodo.com



Nytt design

Vi ønsker å forbedre produktoppføringene når vi nå skal legge alt innhold over i ny webløsning

• «Book her» / «Les mer»-knapp øverst på siden med link videre til deres side om det aktuelle produktet.
• Utlisting av fasiliteter
• Lange tekster får en «les mer»-funksjon

• Kart

Alle produktene må kvalitetssikres
• Gode bilder
• Velformulerte og inspirerende tekster
• Oversettelse til engelsk
• Riktige lenker
• Fasiliteter og kontaktinformasjon må kvalitetssikres



Produktoppdateringer visitbodo.com
I artiklene som produseres til visitbodo.com og i innholdet som produseres til sosiale medier, vil vi 
linke til de ulike aktørenes produktoppføringer på visitbodo.com.

For å øke din egen bedrifts synlighet i kampanjene er det derfor svært viktig at dere:

• Tar en gjennomgang av produktoppdateringene dere har på visitbodo.com. 
Er det gamle produkter som skal tas ut?
Er det nye produkter som skal legges inn?
Er det noen produkter som skal endres på – tekst og bilder?
Er åpningstider/sesong/booking-info riktig?
Er det linker videre til deres egne nettsider korrekte?

• Oppdaterer produktinfo på egne sider



Dette kan være lurt å tenke på.

Informasjon som bør være inkludert i produktoppføringene er:

• Sesong

• Bookinginformasjon

• Nevn gjerne hvem produktet passer for. Barn? Ungdom? Par? Vennegrupper?

• Tilpass gjerne teksten slik at den passer for målgruppen

• Vanskelighetsgrad

• Adresse til ny web (til kart)

Produktoppføringer



Dette kan være lurt å tenke på.

Et godt bilde er gjerne:
• Naturlig og ekte setting, fremfor oppstilt og falskt
• Godt lys
• God kvalitet
• Farger er alltid bra
• Rot og slikt ryddes bort
• Et bilde sier mer en tusen ord, og er gjerne det som gjør at noen trykker inn på din oppføring

Bilder



Dette kan være lurt å tenke på.

Gå gjennom bildene

Produktoppføringer

vs



Dette kan være lurt å tenke på.

Husk å oppdater til sommerbilder på egne nettsider og sosiale kanaler. Og send bilder til oss som kan 
brukes på produktoppføringene i sommer.

Har dere bilder eller videomateriale som vi kan bruke i markedsføring av deres produkter generelt? Send disse til 
oss sammen med produktoppdateringer. Vi bistår gjerne på å velge ut de beste bildene dersom dere trenger hjelp 
til det J

Sommerdrakten på



Dette kan være lurt å tenke på.

Husk å oppdater åpningstider på Google

Oppdater informasjon også på Facebooksiden eller andre sosiale kanaler, slik at gjestene ser at dere er 
aktive og har åpent. Ser informasjonen gammel ut, blir det for usikkert å booke.

Google og Facebook



Hjelp?! Ta kontakt! J
Otelie@visitbodo.com

Alle produktoppdateringer og bilder sendes til Otelie.

Har dere oppdateringer, spørsmål eller innspill, kan dere også ta kontakt med henne.

Trenger dere hjelp til å gå gjennom produktene på Visit Bodø eller skaffe oversikt over hva dere har 
liggende ute der, så bare spør!




