VARUMÄRKESPLATTFORM

Platsvarumärke

PLATSVARUMÄRKE
Alla platser har ett varumärke - oavsett om det finns nerskrivet i ett
dokument eller inte. Människor har uppfattningar om din plats, både
positiva och negativa. Att jobba med sitt platsvarumärke handlar om att
ha koll på uppfattningarna och att jobba med att stärka bilden av platsen.
Platsmarknadsföring är förmågan att skapa attraktion kring en plats.
En framgångsfaktor för att lyckas med sin platsmarknadsföring är att
kontinuerligt jobba med att utveckla sin plats. Utveckla unika värden
som sedan kan användas i marknadsföringen. När utveckling och
marknadsföring går hand i hand skapas ett starkt platsvarumärke.

Bilden av Roslagen / Extern bild

BILDEN AV ROSLAGEN
EXTERN BILD
Under oktober 2018 genomfördes en attityd- och
kännedomsundersökning på den svenska marknaden i
de regioner där Roslagen har sina främsta målgrupper.
Undersökningen genomfördes av Norstat genom
en webbenkät.

VATTEN

Bilden av Roslagen / Extern bild
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Bilden av Roslagen / Extern bild

Då Visit Roslagen under många år arbetat med fyra hörnpelare i sin marknadsföring
ville vi ta reda på i vilken grad Roslagen associeras med dessa:
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Bilden av Roslagen / Extern bild

• Roslagen förknippas främst med Skärgården och Havet.
• 60% av respondenterna har besökt Roslagen.
• 7 av 10 kan tänka sig att rekommendera vänner, kollegor och familj att besöka Roslagen.
• Det är högre andel bland de som besökt Roslagen nyligen som också kan tänka sig
att rekommendera andra.
• Närheten till Stockholm är också viktig i marknadsföringen av Roslagen. I samma fråga
som ovan mättes också hur mycket Roslagen förknippas med att det är nära till Stockholm. 			
(7,1 i medelvärde på en 10 gradig skala)

NÄRA STOCKHOLM
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Bilden av Roslagen / Intern bild

BILDEN AV ROSLAGEN
INTERN BILD
Om du skulle beskriva Roslagen
med ett ord, vilket väljer du?
(fråga ställd via Visit Roslagens Facebook-sida)

Bilden av Roslagen / Intern bild
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Bilden av Roslagen / Intern bild

Vilka upplevelser i Roslagen är världsunika?
(fråga ställd i workshop med besöksnäringsaktörer i Roslagen)
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Trender

TRENDER

Trender

• Urbaniseringen innebär att fler flyttar till stora städer och
kommer längre från natur och landsbygd. Fler är beredda
att betala mer för upplevelser i naturen.
• Världens befolkning blir allt äldre. Det finns generellt en
potential för ökat resande inom åldersgruppen 60+.

TRENDER

• Ökad känsla av stress. Den upplevda känslan av tidspress
fortsätter att vara hög.
• Vi blir allt mer medvetna om den negativa miljöpåverkan
som resandet innebär. Fler ställer krav på hållbar turism,
men detta betraktas också i hög grad som en hygienfaktor.
• Den digitala revolutionen innebär automatisering,
robotisering, en ständig uppkoppling och en mer effektiv
användning av Big Data.
• Artificiell intelligens har gjort intåg i besöksnäringen
med turistbyråer som möter sina besökare genom
chatbotar och robotlösningar.

Trender

• Hela upplevelsen bör dock inte automatiseras. Att få
personligt bemötande är en av besöksnäringens stora styrkor.
• Vi förväntar oss att information och erbjudanden är
specialanpassade utifrån vad vi gillar, men värnar samtidigt
om vår integritet. Här gäller det att balansera rätt.

TRENDER

• Vi lever i våra så kallade filterbubblor men blir mer öppna
för spontana överraskningar som inte är styrda av algoritmer.
• Konsumenter uppskattar varumärken som har erbjudanden
och kommunikation som känns genuin och rakt igenom äkta.
• Tid är hårdvaluta och vi har vant oss vid att söka efter bästa
pris vid varje köptillfälle.
• Vi lyssnar mer på personer vi känner och litar på, än på
organisationer vi inte riktigt känner. Influencers har gjort
intåg i nyordslista och påverkar våra val.
Källa: Visit Swedens trendrapport 2018 och Placebranders trendrapport.

Målgrupp

MÅLGRUPP
Visit Roslagen har sedan en tid
tillbaka valt att använd sig av en
av Visit Swedens och Stockholm
Archipelagos prioriterade
målgrupper.

Målgrupp / Nyfikna upptäckare

NYFIKNA
UPPTÄCKARE
Har en stor nyfikenhet på svensk kultur och livsstil, och de vill se och göra
så mycket som möjligt på sin Sverigesemester. De upptäcker gärna nya
platser och vill lära sig något nytt om Sverige. Nyfikna upptäckare finns i alla
åldersgrupper och i lite högre utsträckning bland kvinnor än män. De gillar
överraskningar, nya upplevelser och tycker att det är viktigt att göra många
olika saker under sin livstid. Svensk livsstil, kulinariska upplevelser,
utomhusupplevelser och kulturupplevelser är intressanta. Instagram,
Foto: Maskot / Folio / imagebank.sweden.se

Youtube och TripAdvisor har stort inflytande på deras val av resmål.

Prioriterat segment
Kommersiella gästnätter från utländska besökare.
Störst potential bedöms den tyska marknaden ha.

Målgrupp / Dagens besökare

DAGENS
BESÖKARE
De som redan besöker Roslagen är en fortsatt viktig målgrupp. Över 90 % av
Roslagens besökare är svenskar som besöker området under sommaren. Av
dem är en övervägande majoritet från Stockholmsområdet och Uppsala. Många
av dem är besökare eller ägare till fritidshus i området. Till Roslagen kommer
Foto: Lindsten & Nilsson / imagebank.sweden.se

också besökare i form av släkt och vänner, med fritidsbåt, dagsbesökare till
ett specifikt evenemang, personer intresserade av kultur- och industrihistoria
samt affärsbesökare.

Fysiska tillgångar

Havet

Skärgården

Visit Roslagen har under lång
tid arbetat med fyra hörnpelare i
marknadsföringen av Roslagen.

Småstäderna

Bruken

Fysiska tillgångar

HAVET
Närheten till havet gör Roslagen till en plats för spännande
upplevelser. För den som söker fartfyllda äventyr lockar fiske
och båtliv. Den som föredrar lugnet slår sig lätt ner på en
klippa och njuter av en öppen horisont.

SKÄRGÅRDEN
I Roslagens skärgård finns unika besöksmål och upplevelser
för alla smaker. Bland 13 000 öar finns utöver fantastiska
möjligheter för båtliv även naturreservat, boendemöjligheter,
krogar och restauranger.

Fysiska tillgångar

SMÅSTÄDERNA
I Roslagen hittar du flera mysiga småstäder, med närhet till
storstaden. Norrtälje, Östhammar, Åkersberga, Öregrund och
Vaxholm bär alla på en spännande historia och erbjuder idag
såväl kullerstensgator som charmiga trähus, pittoreska
gränder och personliga butiker.

BRUKEN
Vallonbruken i Roslagen hade sina glansdagar på
1600-1700-talen och är idag fina kulturmiljöer som lockar
besökare året om. Några av de välkända vallonbruken är
Österbybruk, Gimo, Forsmark och Rånäs. Här finns också
Wira bruk, ett järnbruk som en gång var Sveriges största
vapensmedja.

Fysiska tillgångar

Dessa hörnpelare tillsammans med
närheten till Stockholm gör Roslagen
unikt. Närheten är en stor styrka för
Roslagen. Både vad gäller möjligheten
att attrahera invånare men också för
att det skapar en stor kritisk massa
potentiella besökare. Detta är också
Foto: Simon Paulin / imagebank.sweden.se

en av anledningarna till att det finns
ett så stort antal fritidshus i området.

Position

POSITION
Varumärkespositionering handlar om att nå en attraktiv
plats i målgruppens medvetande jämfört med konkurren-

Foto: Lindsten & Nilsson / imagebank.sweden.se

terna. Det handlar om att identifiera befintlig och önskad
position. Marknadsföringsinsatserna ska göras med syfte
att förflytta positionerna i önskad riktning. Vi sätter nu
ord på och spetsar till den positionsförflyttning som Visit
Roslagen påbörjat. Ompositionering tar tid och genom att
både Visit Roslagen och omgivande aktörer hjälps åt att
sprida en enhetlig bild av vad Roslagen är idag, kommer
platsen att nå en ny position i målgruppens medvetande.

Position

Position

Från

Till

Snäll och tam

Plirig och vild

Trivsam och härlig

Nyfiken och dramatisk

Traditionell skärgårdsidyll

Vild skärgårdsidyll med spetsiga besöksmål

Somrig Pripps Blå-reklam

Lokalt brygghus en rofylld höstkväll

Från Calle Schewens vals på dragspel

Ung musiktalang rappar Calle Schewens vals

Från skärgård

En spännande mix mellan skärgård, bruken
och de vilda aktiviteterna med naturen och
kulturen som bas.

Egenskaper

PLIRIG

Vild

Oemotståndlig
ROFYLLD

Egenskaper

PLIRIG

Oemotståndlig

Envis, kärv, nyfiken, kreativ och driftig är egenskaper
som ryms inom ramen för ordet plirig, men också att det
i Roslagen är lite snack och mycket verkstad.

Glittrande, skimrande, vacker, inspirerande, hemlighetsfull. Roslagen är med andra ord oemotståndlig.

Vild
Anspelar både på hur havet kan te sig under olika
årstider och att det finns många vilda inslag av
aktiviteter som bjuds besökare i det annars så rofyllda
Roslagslandskapet. Det vilda, dramatiska och storslagna
havet har många ansikten. I Roslagen kan du ta del av
vilda naturäventyr såsom strapatsrika postrodden över
Ålands hav, löp- och cykeltävlingen Jättelångt,
Roslagen skate-run eller Dannemora gruvlopp men
också se på speedway och snabba motorbåtar.

ROFYLLD
Ordet anspelar både på ro i ordet Roslagen och det du
kan uppleva på platsen. Här finns det lugna och trygga
som liknar en famn. Roslagen erbjuder utrymme att
reflektera och att skapa sinnesro i en annars stressig
vardag. Här finns andrum och möjlighet till återhämtning.

Löfte

LÖFTE
Känslan som Roslagens besökare ska åka hem med. Det är inget som
kommuniceras ut som begrepp, utan är ett internt verktyg för att sträva
åt samma håll och bygga ett enhetligt varumärke. Roslagen lovar sina
besökare en upplevelse som är:

Beroendeframkallande
Att leverera upplevelser som är beroendeframkallande förpliktigar.
Känslan i såväl kommunikation som under ett besök är att vilja ha mer.
Det går liksom inte att få nog av Roslagen, utan det finns en stark vilja
att komma tillbaka. För att uppleva samma sak igen eller för att testa
något nytt. Beroendet kan komma från fartfyllda, vilda upplevelser vid
havet, i naturen eller vid speedwaybanan. Det kan komma från sinnesro
i det rofyllda och smakfulla skärgårds- eller brukslandskapet. Att ha
tid att umgås, reflektera och att prata med varandra är beroendeframkallande. Hit vill du komma tillbaka om och om igen för att fylla på med
naturlig energi.

BRAND STORY
Strax norr om Stockholm finns området som bland svenskar
kallas för Roslagen. Sjöfarten och fisket har alltid varit viktigt i
Roslagen och namnet på de som rodde, roden, har bidragit till
namnet. Tack vare sången som varit besjungen i ett halvt sekel
har starka associationer skapats till Roslagen i form av sommar,
skärgård och hav. Men nu är en ny tid och vi ska flytta in Roslagen
i den digitala, globala och urbana tidsåldern. Dessutom är
besökare välkomna alla årstider.
Roslagen ger besökare från hela världen oemotståndliga upplevelser
i en vild och rofylld natur. Vid havet, i skärgården, vid bruken eller i
någon av de mysiga småstäderna får de nyfikna lära sig ännu mer
om det genuina Sverige. Vår plirighet gör att det inte sitter fast och
vi skapar och utvecklar produkter som våra besökare upplever
relevanta och intressanta.

Oavsett om du är en nyfiken upptäckare, fritidshusbesökare eller
konferensgäst kan du uppleva häftiga aktiviteter med naturen
som bas men också total stillhet på en klippa blickandes ut över
horisonten med en god kopp kaffe. Här umgås vi vid de vilda
upplevelserna och vi skapar tid tillsammans för reflektion i det
rofyllda som kan vara en vandring längs Roslagsleden. I Roslagen
finns andrum och här kan du fylla på med naturlig energi oavsett
om det är med en strömmingsmacka vid fritidshuset, vid ett kontor
i bruksmiljö, på ett mysigt café i en småstad eller i en kajak långt
ute i ytterskärgården. Det är tillsammans med familjen, vänner och
kollegor som vi skapar oemotsåndliga upplevelser att längta tillbaka
till. Det är tiden vi ger varandra som skapar påfyllnad av energi.
Våra upplevelser är så beroendeframkallande att de som en gång
kommit hit, vill komma hit om och om igen.
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