
Dokumentation av 
Utvecklingsblock 3, 14 mars 
Platsmarknadsföring och eventbaserad 
destinationsutveckling   
Detta dokument sammanfattar insikter och klokskaper från Utvecklingsblock 3 som 
arrangerades 14 mars på Scandic Hallandia och avslutades med en guidad tur och 
middag på Halmstad slott. Den röda tråden för dagen var insikten i att vi skapar 
Halmstad tillsammans samt att kicka igång sommarsäsongen 2019 med inspiration. 
Vi fick ta del av kunskap av olika experter och fick möjlighet att skapa nya idéer och 
relationer till den kommande satsningen ”Art of Living”.  
Strategi 2030 – så ska vi bli en mer attraktiv destination - med sommarkänsla året runt.  
Carina inledde förmiddagen med raketsammanfattning av strategin.  
Strategin hittar du här: 
https://www.destinationhalmstad.se/download/18.78ac2b4d1644569b7331d5e5/1531229999068/
HSTD_2030_folder_TRYCK_Utan_Skärmärken.pdf 
	



En spaning och nya möjligheter med MTR Express 
Fokus: Integrera reseanledningar 
 
Peder Osterkamp, kommersiell chef på MTR Express, gav en inblick i deras nya 
resplaner med Halmstad i åtanke. MTR uppskattar att tågresandet ökat med 40-50 % 
på sträckan Göteborg – Stockholm sedan MTR kom in på marknaden. Tåg har växt 
och växer stadigt. Klimatmedvetenheten och konkurrensen är två saker som gör att 
tågresandet utvecklas. Sommaren 2019 kommer MTR köra en ny sträcka och gör ett 
test att resa till Halmstad. Intentionen är att ge det ett par års test. Är resandet stort 
blir det en permanent sträcka. MTR har samma intresse som besöksnäringen – de vill 
få gästerna att vilja åka till Halmstad. MTR söker efter erbjudanden till tågresenärer 
och praktiskt material till MTR:s sociala kanaler. Hör av dig direkt till Ida eller Peder 
om du har tips och vill synas:  
 
Kontakt:  
Ida Liedberg: ida.liedberg@mtr.se, 0766 14 9229 
Peder Osterkamp: peder.osterkamp@mtr.se, 0766 14 9217 



Föreläsning: Jerry Engström 
Fokus: Destinationsutveckling &  
platsmarknadsföring   
 
Efter Jerrys 90 minuters energikick och (snabbt räknat) 3 miljoner ord har vi kokat ned 
Jerrys gedigna erfarenhet och kloka tankar i 3 tips till destinationen och 10 tips till dig 
som verksam i besöksnäringen.  
 
Jerry reser land och rike runt för att dela med sig av sina kunskaper och tänker att han 
på så sätt kan hjälpa till att göra Sverige än mer fantastiskt att besöka. För att om 
Halmstad i Sverige är bra - så hjälper det faktiskt honom, som också är en del av 
Sveriges varumärke och besöksnäring. 
 
Mer tips, tankar och kontakt från Jerry Engström: 
http://jerryengstrom.se/tips-och-tankar/  
Sociala kanaler: @jerryengstrom  
  



Jerrys 3 bästa tips för destinationen:  
 Grunden i platsmarknadsföring är: samsyn, särskiljning och samarbete.  
 
- Tips 1: Det är viktigt att ha en SAMSYN kring värdegrund, strategi, vision och 
handlingsplan samt att skapa med lust.  
- Tips 2: Vi måste bli bättre på att SÄRSKILJA våra erbjudanden till vår målgrupp så 
att erbjudandet sticker ut på relevanta parametrar. Visa gärna upp er natur men se 
till att vara unik. Stranden och vatten säljer. Halmstad  har något unikt (stränder och 
cykelled) men konkurrensen är stenhård. Vi har 30 000 mil rinnande vatten i 
Sverige, vi har ca 100 000 sjöar och Sverige har 240 mils kustremsa. Vi behöver 
fokusera för att komma genom bruset men samtidigt se till att ha ett brett utbud så 
att gästen stannar kvar. En ständig balans.  
- Tips 3: När vi SAMARBETAR lokalt, regionalt och nationellt och har en plan 
tillsammans kan vi få stor effekt. Varje verksamhet behöver bidra till strategin för att 
planen ska fungera. Det är VI TILLSAMMANS som får det att hända – annars är 
strategin bara ett papper.  
 
Hur upplever du att Halmstad särskiljer sig i Sverige, Skandinavien och Europa?  



Tips på olika kanaler och där du kan stoppa in ditt innehåll: 

Tre viktiga parametrar för destinationsutveckling: 
 

Skapa eget innehåll och våga video!  
Ps. om någon säger något direkt på 
filmen ökar sannolikheten att du tittar 
på hela filmen. Ljudlös eller bara musik 
ger inte samma effekt.  



 
Jerrys 10 bästa tips för din verksamhetsutveckling: 

- Tips 1: Annonsera på Facebook och använd dess möjligheter! Det har aldrig varit enklare 
att nå ut. Skapa ditt eget material; rörligt material och snygga bilder som triggar känslor, 
inspirerar gästen att vilja följa dig och besöka din plats. Lyft gärna människorna bakom 
och gäster på platsen. Be gäster om lov att få använda deras bilder. Undvik att köpa bilder i 
en bildbank – de skapar inte den rätta känslan.  
- Tips 2: Bygg en community (t. ex. en grupp på Facebook) med människor som gillar det 
du vill skapa. Börja med att lägga upp vad du gör i dina sociala medier medan du skapar 
och involvera människor genom att t.ex. ställa frågor. Om du inte är aktiv finns det risk att 
Facebook ”stänger ned” ditt konto för du blir för tråkig. Alltså gör det osynligt för dina 
vänner. 
- Tips 3: Gör en strategi och en 5-årsplan för din verksamhet. Ställ dig frågorna: Vad vill vi/
du ska hända årligen till 2025? Vilka vill bidra och i vilken utsträckning? Vad finns det för 
resurser? Kan vi/du komma överens om en handlingsplan? När och hur sker 
uppföljningen?  
 
 



- Tips 4: Målgruppsanpassa. Fundera på VEM du ska särskilja dig mot. Att nå alla är dyrt 
och svårt. Prioritera, skapa en budget, när på året, med vilket budskap och vad vill vi ska 
hända? Gör en hemsida med olika ingångar för olika målgrupper. T.ex. barnfamiljer, 
äventyrare och äldre upptäckare.  
- Tips 5: Gör en storyboard för att planera dina inlägg på sociala medier. Lägg ut relevant 
information, som sticker ut och är anpassad för målgruppen.  
- Tips 6: Hjälps åt! Det går bra att arbeta själv i början men sedan händer inget. Se till att 
samarbeta, tipsa och berätta om varandra när ni har samma målgrupp. Vad gör 
barnfamiljer när de inte är hos er? Skapa event tillsammans och hitta partners! T.ex .UTE-
FEST, ingen kan göra allt men vi kan sätta en ram och fylla på med innehåll: 
https://utefest.se/ - samarbeta med studenter, paketera det snyggt och låt deras arbete bli 
en del av deras karriär, möjliggör meriter och CV + gratis mat och boende. T.ex. 
http://arknat.com/ - byggt med arkitektstudenter och renhålls med byalag som är ”care-
takers” för platsen.  
 
Fundera på: Vilka har du runt dig? Vilka kan och vill du samarbeta med?  
 
 
 

 
Jerrys 10 bästa tips för din verksamhetsutveckling: 



-  Tips 7: Skapa eget innehåll till dina sociala kanaler. Våra medier just nu; Ljud 
(pod), text (blog), bild (instagram) och film (Youtube). Välj det mediet som du 
gillar! 

-  Tips 8: Välj en eller flera kanaler där du stoppar in ditt innehåll: betald media, 
egenägda kanaler, sociala plattformar och förtjänad media. Välj de kanaler som är 
mest kostnadseffektiva, skapar mest uppmärksamhet och förtroende för din 
verksamhet. 

-  Tips 9: Analysera och utvärdera dina kampanjer! Ställ dig frågor som:   
Vem fanns i min målgrupp? Hur såg bilden ut och texten i min annons? Hur länge 
körde jag kampanjen? Hur mycket spenderade jag?  

-  Tips 10: Hur vill du leva?   
 Dröm stort.  
 Få saker gjort (börja litet) 
 Ha skoj  
 Skala snabbt (om du vill). 

 
Jerrys 10 bästa tips för din verksamhetsutveckling: 



Föreläsning: Erik Ruth  
Fokus: Art of Living  
 
Erik Ruth, VD och filosof på Nordic Surfers, berättade om sin bakgrund, om EU- 
projektet Coastal Culture som föranledde festivalen Hallifornia. Hallifornia har nu  
arrangerats i Varberg under 6 år och tusentalt människor vallfärdar dit varje sommar. 
Hallifornia kommunicerar och bjuder in till den moderna kustkulturen i Varberg och är 
samtidigt en process för eventbaserad destinationsutveckling, en plattform dit 
människor kan ansluta sig, testa nya affärsmodeller och utveckla nya idéer. 
Hallifornia vann årets PlaceBrander of the Year 2017: https://www.hallifornia.se. 
Samma process utvecklades och testades i Hylte 2018: In to the Woods 
http://nordicsurfers.com/cases/in-to-the-woods/ och nu är det dags för Halmstad att 
starta en liknande process under konceptnamnet Art of Living.  
Hur kan DU vara med? Kontakta Erik Ruth!   
 
Kontakt: Erik Ruth  - VD och Filosof. 0736-156800, erik@nordicsurfers.com 
http://nordicsurfers.com/  
  



Art of Living: lär av historien, fantisera om 
framtiden och skapa i nuet!   
 
Vi vill berätta sagan om Halmstad:  
Förena de tre hjärtana.  
Hållbar utveckling.  
Historiskt arv och slottets 400-årsjubileum. 
Visioner om framtiden. 
Smarta lösningar genom nya lösningar för toaletter, vatten i butiker mm.  
 
Nu byggs plattformen, en testbed och en första prototyp (ett evenemang som senare 
gärna får bli en festival): 28-29  juni 2019 där vi berättar sagan om Halmstad, som 
utgår från kulturen och egenskaper i Halmstad och som kan utvecklas tillsammans. 
”Av oss alla, för oss alla”: första året är en innovationsprocess, beroende på vilka 
människor som väljer att engagera sig.  
 



Workshop – Initativ till Art of Living 
  Låt oss se alla aktörer i Halmstad som 
unika atomer i ett periodiskt system. 
Då vet vi att, genom att kombinera 
dessa atomer på nya sätt kommer det 
uppstå helt unika molekyler.  
 
Med det i åtanke testade vi att 
kombinera så många ”atomer” som 
möjligt under 15 min och resultatet 
blev en rad ”molekyler” = embryon till 
idéer och initiativ som skulle kunna 
vara innehåll till Art of Living.  
 



Mitt bästa må-bra-tips  
i Halmstad: 

Alla deltagare fick även 
dela med sig av sitt bästa 
må-bra-tips ”Art of Living”  
i Halmstad. Art of Living  



Prototyp av program för Art of Living 
Genom att plocka och utveckla några av dessa molekyler satte vi ihop ett förslag på program: 
 

  
Invigning med hästparad, från Gästabudets kungaridning till 
dagens travkuskar. Genom stad och avslutning med invigning 
slottets borggård. 

Shopping 
Kommer du med tåg? Boka din resa med MTR och få din egen 
Personal Shopper i mobilen. Förbered på tåget med kartläggning 
och shoppa när du kommer fram. 

Shoppingturen avslutas med Art of Fashion – en moderesa genom 
tiden på Halmstad Teater. Kläderna kläs sedan på offentlig konst i 
staden för att förlänga upplevelsen för fler. 

Äta - Utforska Art of Livings matcenter på torget. Bland annat: 

•  Magiska trollska havsvåfflor med tång för barnen  

•  Surkålsverkstad – lär dig av en gammal tradition för att främja 
ett hållbart framtida levnadssätt  

•  Mat- och vinfestival 

•  Utställning och prototypverkstad: Hur producerar vi framtidens 
mat? Högskolan i Halmstad och Hushållningssällskapet 
tillsammans med… 

•  Lär dig bygga din egen grill! Grillworkshop med egenbyggd grill 

Dessutom The Art of Giving – ett välgörenhetsprojekt på torget  

Upplev och njut 

Konstvandra på Hallandsgården, Galgberget, med fokus på 
glasinstallationer. 

Hämta din egen vandringskarta med markerade vandringsleder. 
Start och mål i parken med mat- och kaffestationer längs vägen. 

Cykelsafari med stopp i grillkåta och möte med Halmstads främsta 
outdoor-profil. 

Upplevelsecykling längs Kattegattleden. Möt fiskare, kite-surfare 
och nakenbadare som berättar historien om livet vid kusten. 

Tångbad i badtunnor längs Nissan. 

Nissan-”Padda” med historiska föreläsningar 

Pop up-teater i Norre Kats park 

Bo under stjärnorna 

Världens största förtält byggs upp där nya och gamla Halmstad-
stjärnor uppträder. Inleds med Vinprovning i förtältet 

Sleep out-camping med sängar i parken 



Moderatorer 

Johanna Skantze 
The Connector  

Anna Linton 
The Creator – dagens 

dokumentatör 

Lovisa Jacobsson 
The Mover –dagens  

moderator 



TACK för idag.  
  
Vi ses 24 april: “Hemma hos” –  
en värdskapsresa.  
Värdskap kollegor emellan.  
 
Moderator: Lovisa Jacobsson  
Dokumentatör: Anna Linton 
www.wearelaja.com  
 
Arrangör:  
Destination Halmstad.  
 
 
 


