
Grå Gåsen satte 
ton för skapande

Byggstenarna börjar falla på plats. Den sköna känslan på Grå 
Gåsen  inspirerade till att arbeta med temat ”Minnesvärda upplevelser”.  

För att ladda en internationell produktpresentation bäst 
bör det ju ingå härliga upplevelser som sätter i gång gästens fantasi.



Läs mer >>>

Gotland International Academy 
for till Burgsvik för den fjärde 
utbildningsträffen. Grå Gåsen, 
Cecilia och matmästaren Martina i 
köket, stod för värdskapet. 
 
Jo, det blev en minnesvärd upple-
velse i en inspirerade miljö.
  Marknadsföring och kommunika-
tion med fokus på praktisk digital 
kommunikation, tips för att bygga 
relationer med sin kund och hur 
bäst marknadsföra i sociala medier 

stod på agendan. 
  Det var tyd-
ligt fokus på att 
ta fram skarpa 
reseanledningar 
för den interna-
tionella gästen 
under lågsäsong. 
Frågeställningen 
var; ”hur kan vi 
skapa en upplevelse av Gotland där 
outdoor, kultur och mat ingår”.
  Helst så upplevelsen överträffar 

förväntningarna och får gästen att 
vilja sprida minnen och bilder i sina 
sociala medier.

Det blev också tydligt att det inte 
behövs uppfinnas några hjul i det 
här gänget. Reseanledningarna, 
teman, koncepten, upplevelserna, 
kalla det vad du vill – finns redan i 
hotellen, på restaurangen, i Lum-
melundagrottan, hos Nina bland 
ölfaten, och alla de andra som ingår 
i Gotland International Academy.

Den gamla klyschan ”gräv där du 
står” blev väldigt aktuell.

Den stora frågan är hur vi bäst ska-
par innehåll och gemensam kom-
municerar det?
  – Någon måste jobba aktivt med 
att kommunicera våra erbjudanden, 
och ta fram innehåll, säger Annie 
Rosén, Hotell Gute/Breda Blick. 

– Vi kan inte vänta längre, vi måste 
jobba med att ta fram material, 

säger Cecilia Westerholm Beer, Grå 
Gåsen.

Det fina i den här insikten är att det 
inte råder brist på bra idéer. Som 
någon i församlingen sa; ”vi har alla 
bra grejer att bidra med, alla behö-
ver inte göra allt”.
  Det som håller på att ske i Gotland 
International Academy är att många 
små aktörer tillsammans blir stora 
och kraftfulla.
  Här finns draghjälp från sparris och 

tryffel, vilda eller rofyllda naturupp-
levelser och ett kulturspann som rör 
sig från ateljéer till ruiner till museer.

Deltagarna delades in i tre grupper 
– norr – söder – Visby för att designa 
inspirerande koncept. Bland för-
utsättningarna var att koncepten, 
kalla dem reseanledningarna, ska 
innehålla vissa nyckelord och vackra 
bilder som skapar nyfikenhet hos en 
utländsk researrangör.

Hitta skarpa reseanledningar för den internationella gästen  - det behövdes inte uppfinnas några nya hjul i det här gänget



I arbetet ingick att fundera på vilket 
företag i vardera norr – söder – Vis-
by-koncept som hugad researrang-
ör kan kontakta. Förhoppningsvis 
leder det i framtiden till bokningar. 

I arbetet ingick inte att ta fram färdi-
ga prissatta paket. 
  Enligt samlad expertis i lokalen 
vill researrangörer inte ha färdiga 
paket med en prislapp. De vill själva 
designa sin resa. 

Eftersom kunskapsnivån om Got-
land bland internationella resear-
rangörer generellt är låg kan de här 

koncepten göra ett viktigt jobb för 
att informera, inspirera och bygga 

kunskap. Som leder till bokningar 
och besök.

En grupp modiga och nyfikna 
entreprenörer som älskar sitt Got-
land och brinner för att utveckla 
en unik ö satte sig ner för att 
skapa.
Med många magiska ö-miljöer var 

möjligheterna många.
  – Vi behöver uppdatera bilden 
av Gotland, säger Anna Westberg, 
gotland.com. Vi kan lyfta fram nyck-
elorden kultur, natur, mat och dryck 
i det vi presenterar.

Hur inbjudande de här entreprenö-
rerna än paketerar Gotland går syf-
tet förlorat om det inte finns något 
skyltfönster för dem att synas i.  
  Anna Westberg, med ansvar för att 
utveckla och driva    

Platsutveckling 
på bra plattform

Läs mer >>>



gotland.com med fokus på varumär-
ket Gotland, visade upp de möjlig-
heter plattformen har att erbjuda.
  – Ni är många men ni är utsprid-
da så vi behöver bli bättre på att 
gemensamt kommunicera Gotland. 
Ni jobbar med platsutveckling – vi 
försöker fånga upp det, paketera 
det och hjälpa er berätta om det, 
säger hon.

Som stöd för besöksnäringsföreta-
gen att planera sina aktiviteter och 
evenemang, och kommunikation 
runt dessa, finns ett årshjul som 

uppdateras utifrån det som händer 
under årstiderna.
  – Det kan vara inför och under pri-
mörsäsongen, till skördefestivalen 
eller en tryffelmånad, säger Anna. Vi 
köper sökord på Google, kör kam-
panjer och marknadsför i sociala 
medier för att boosta det ni gör. 
Gotland Taste är ett bra exempel på 
hur det här kan fungera

För att verkligen få effekt i mark-
nadsföringen av Gotland behövs 
samarbete och planering mellan 
relevanta aktörer som Matbyrån, 

Tillväxt Gotland och en handfull 
andra aktörer. 
  – Vi har plattformen, Gotlands 
Besöksnäring har relationerna med 
företagen och Destination Gotland 
har marknadsföringsmusklerna. Kan 
vi sätta oss för att ta fram innehåll 
och strategier för en gemensam 
kommunikation skulle mycket vara 
vunnet, säger Anna Westberg.

Mötet mellan det offentliga (Re-
gion Gotland) och kommersiella 
(Destination Gotland) har inte varit 
helt friktionsfritt genom åren, men 

många möten och intensiva diskus-
sioner har skapat ett samarbetskli-
mat som i dag kan beskrivas som 
bra.

Det pågår ett kontinuerligt utveck-
lingsarbete på sajten, snart finns en 
ny tjänst som heter ”Naturkartan” på 
plats. 
  Anna Westberg berättade hur Verk-
tygslådan fungerar och att fliken 
Besöka & Uppleva är en populär och 
välbesökt sida med cirka 800 000 
unika sidvisningar. 
  Hon visade på skillnaden mellan de 

olika taggarna ”aktivitet” – som ska 
pågå under en säsong, och ”event” 
som är av mer tillfällig karaktär.
  – Den stora usp:en för er är att när 
vi taggar det ni gör, blir det sökbart 
och vi placerar det i ett bra sam-
manhang. Till exempel i någon av 
våra guider över det som sker runt 
om på Gotland, säger hon.

Samtliga GIA-företag är registrerade 
i gotland.com:s verktygslåda, några 
inte så aktiva, andra är väldigt flitiga 
att lägga upp sina aktiviteter och 
events.

Inom ramarna för Gotland Interna-
tional Academy fick deltagarna i 
uppgift att designa geografiska re-
seanledningar – kalla dem koncept 
– som Broman och Björkman ska 
presentera på den stora resemässan 
ITB i Berlin. Det blev snabbt verkstad 
på Grå Gåsen.
  Från norr till söder via Visby togs 
det i tre grupper fram grunden 
till tre lockande gotlandskoncept 
som nu formulerat och bildsatts av 
projektledningen tillsammans med 
gotland.com för att bli en traveltra-
de-sida

Traveltrade på gotland.com skapad med GIA-företagens koncept

https://gotland.com/travel-trade/
https://gotland.com/travel-trade/


För att tränga igenom 
i bruset finns det knep 
och råd – men sällan 
något givet facit för att 
nå framgång.
– Den tydligaste tren-
den är att gå från kvan-
titet till kvalitet, säger 
Anna Linton.  

Anna visade olika vägar 
för att nå ut till sina följa-
re. Direktkontakt hellre än 
mejl, var ett tips. 
Satsa på digital annonse-
ring för att marknadsföra 
det som skapar reslust, 
nyfikenhet och värde för 
ditt företags kunder ett 
anat. 

Ett tredje sätt att mark-
nadsföra görs med influ-
encers. Många företag blir 
allt bättre på att skapa 
relevant innehåll för att 
hitta smarta samarbeten. 

– Knyt an till de relationer 
du har, tipsar Anna. Bygg 
och presentera din story 
runt det du är grym på, 
berätta om det bästa du 
har. Det går att göra myck-
et av det.

Ta hjälp av varandra – 
och hjälp varandra. Sprid 
berättelsen om Gotland 
(och ditt företag) med rätt 
tonalitet för målgruppen.  
 
Glöm inte; en bild säger 
mer än ord så se till att 
lägga krut på snygga 
bilder.
– Gå ut och dela varandra, 
använd den kraften. Ett 
första steg är att ni följer 
varandra och tipsar om 

varandra, säger Anna 
Linton.

Några snabba 
spaningar i korthet:

q Ta reda på vad som är 
relevant för dina följare 
och berätta om det.
q Kommunicera med dina 
befintliga följare – och 
fundera på hur du hittar 
nya. Ladda budskapen 
med 80 procent värde och 
20 procent sälj.

q Timing är viktigt. 
Anpassa uppdateringar i 
sociala medier utifrån när 
följarna är mest aktiva. 
Det finns bra verktyg för 
att hitta och tolka statistik 
över följarnas vanor och 
beteenden. 

q YouTube växer.
q Fokusera på sökordsop-
timering och bli noga med 
val av kanal. 
q Mindre fokus på taggar 

Träng igenom bruset

KOM I HÅG - BOKA 
DIN COACH

– mer fokus på företa-
gets nyckelord.
 

q TikTok börjar tas allt-
mer på allvar för att visa 
vad som händer bakom 
kulisserna. Storytelling 
är bra.
q Användandet av pod-
dar ökar. Kan berätta 
om sammanhang på ett 
engagerande sätt. Igen 
– storytelling är bra.

q Tänk igenom en publi-
ceringstakt som funkar 
över hela året. Gör en 
plan.

q Prata med din buddy, 
hjälp varandra att spri-
da berättelser om era 
verksamheter i relevanta 
sociala kanaler.

 BOKA DIN BUDDY

Du har möjlighet att boka två tillfällen à 45 mi-
nuter. Digitalt på Zoom. Bokas per e-post med 
den av coacherna du vill träffa. Av- och ombok-
ning senast 24 timmar innan. 

ANNA LINTON
E-post: anna@annalinton.se
Telefon: 070-390 53 35

BARBRO TRUM
E-post: barbro@bytrum.se
Telefon: 070-476 67 33

JOHANNA SKANTZE
E-post: johanna@johannaskantze.com 
Telefon: 070-692 45 42

Om du inte redan gjort det - kom ihåg att 
boka in ett Buddysamtal.
Vi rekommenderar varmt att ta chansen till 
utbyte med din buddy. Speciellt hett nu när 
vi börjat prata koncept och samarbete.

SAVE THE DATE
LÄGG IN 21 MARS 

KL 09.00-16.00 
I DIN KALENDER

VI ÅTERKOMMER MED 
PLATS INOM KORT

mailto:anna%40annalinton.se?subject=anna%40annalinton.se
mailto:barbro%40bytrum.se%20?subject=barbro%40bytrum.se
mailto:johanna%40johannaskantze.com?subject=johanna%40johannaskantze.com

