Dokumentation: Kick oﬀ 25 oktober
Strategi 2030 – så ska vi bli en mer attraktiv destination –
med sommarkänsla året runt. Strategin hittar du här!
Ett gediget jobb har gjorts av många representanter för både
näringsliv, det oﬀentliga och andra intressenter för att ta fram
en strategi för Halmstads besöksnäring - för er! Hur blir det
bättre än så? Nu har det blivit dags att ta den här från en skrift
till en mängd actions som levandegör och förverkligar strategin.
Detta dokument sammanfattar insikter, idéer och klokskaper
från kick oﬀen som arrangerades 25 oktober på Halmstad Teater
i syfte att kicka igång arbetet genom information, inspiration,
reflektion och aktion. Vi vill skapa en samsyn kring vart vi är på
väg i Halmstad och TILLSAMMANS ska vi bli en mer attraktiv
destination – med sommarkänsla året runt.

VD Lina Siljegård hälsar välkomna via film
och berättar att;
- Turism och besöksnäring är Sveriges nya basnäring och världens
mest växande näring.
- Utländska besökare; 42 % av den totala besöksnäringen.
- Den utländska besökaren vill idag besöka stora städer men vill njuta
av natur och kultur vilket vi har i Halmstad.
- Alla är viktiga för vår stads attraktivitet. Ni är vår motor för vår
besöksnäringsstrategi.
- Halmstad vill åstadkomma fler besökare, företagen ska växa, vi ska
locka hit fler företag och få fler människor att flytta hit. Vi gör det
tillsammans!
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Föreläsning
Carina Jakobsson:
Strategi 2030 – plattformen för hur vår
framtida destination formas

Föreläsning Carina Jakobsson: Strategi 2030
Målet med strategin är att skapa en ordentlig aﬀärsplan för att göra fler och bättre
aﬀärer.
Bakgrund:
Gästnätterna i Sverige ökar (+23 år 2018-2017) men går ner i Halmstad (-1). Vi
behöver fylla på främst utanför högsäsong. En årlig tillväxt om 5-8 %.
De utländska gästnätterna i Sverige ökar (+36 år 2018-2017) men går ner i Halmstad
(-10).
Vi har ett jobba att göra: Hur fyller vi på utanför högsäsong? Hur ska vi attrahera
utländska besökare till Halmstad?

Föreläsning Carina Jakobsson: Strategi 2030 –
forts…
Vision: Halmstad – destinationen med sommarkänsla året runt, där besökare
möts av omtanke och fylls av livslust.
Vårt mantra: Vi ska stärka vårt utbud, skapa fler reseanledningar och erbjudanden som
ska locka besökare till vår destination, året runt.
Mål: Fördubbla turistomsättningen och därmed öka sysselsättningen, fyrdubbla antalet
utländska besökare och fördubbla aktiviteten av turistkronan* - få fler att betala för aktiviteter.
Profil: Sommarkänsla året runt. Vad ska människor känna, tycka och säga när de varit hit?
Nyckelvärden som ska sätta känslan är: omtänksamt – nära – inspirerande och kreativt.
Vad betyder detta för mitt företag och hur kan jag bidra för att vi tillsammans ska nå våra
mål?
Läs mer om turistkronan och turismens begreppsnyckel här

Föreläsning Carina Jakobsson: Strategi 2030 –
forts…
Tillväxtmöjligheterna finns i:
Nationellt – svenska gäster utanför högsäsong
Internationellt – Norge, Danmark Tyskland och Holland. Här har vi redan mycket
gäster. Vi ska arbeta professionellt med researrangörer i dessa länder.
Temaområden vi kan arbeta med är:
Experience nature – vår natur – hur kan vi paketera naturupplevelser?
Culture & History - uppleva vår historia och vårt sätt att leva - det genuina.
Beach & coastal lifestyle
True Taste – måltidsupplevelser. Hur ser matvarumärket ut i Halmstad?
Shopping – handla
Sport & leisure – golf, surf, sportevenemang
Meet – kongresser, event och möten

Föreläsning Carina Jakobsson: Strategi 2030 –
forts…
Målgrupper som är viktiga för oss:
Aktiva naturälskare
Nyfikna upptäckare
Vardagssmitande livsnjutare
Nischade målgrupper o
Aﬀärsturister
Målgrupperna bygger på dess drivkrafter och intresse. Vem når du idag och vem vill du
nå?
Carina visar en film om Cykelturisten – hur får vi den att stanna och få en fin
upplevelse? Hur kan vi göra vår plats mer attraktiv för cykelturister? Bara vår fantastik
sätter gränserna, in och inspireras.

Föreläsning Carina Jakobsson: Strategi 2030 –
forts…
Tillsamman skapar vi exportmogna produkter:
Halmstad kan erbjuda 2-5 dagars helhetsupplevelser - jobba tillsammans!
Halmstads erbjudande är samlat paketerat och köpbart
Språkanpassad kommunikation.
God tillgänglighet.
God samordning, gemensam målsättning, målgrupper och marknader.
Hur kan du skapa fler och tydliga paket med högt förädlingsvärde och ett utbyte som är enkelt
att hitta och köpa? Vad behöver du göra för att vara en exportmogen produkt?
Hur kan vi utveckla ett gott värdskap och tipsa om varandras verksamheter?

Föreläsning Marcus Andreasson:
Digitalisering - Ett måste för ökad
synlighet och köpbarhet

Föreläsning Marcus Andreasson – Digitalisering
Marcus ger oss en uppdaterad bild av det digitala landskapet just nu genom att
dela med sig av 8 st trender : hämtade från ”svenskarna och internet”. Rapporten
laddas ner här.
Trend #1: Mobilerna tar över – fler dagliga användare – vi använder mobilen till allt
och har mobilen med oss till allt.
Trend #2: Sociala medier växer. Störst är Facebook och fortsätter växa. Att vara aktiv
på Facebook minskar, det enda som ökar är messenger. Därefter kommer Instagram
– växer mer än Facebook. På tredjeplats kommer Snapchat. Pinterest ökar och var 5e
svens använder Pinterest.
Trend #3: Gränser suddas ut mellan arbete och fritid, 61 % blandar internet mellan
arbete och fritid.
Trend #4: Färre e-post bland yngre.
Trend #5: meddelandetjänster växer. Medelsvensson använder 5 av 8 tjänster så som
”whats up”, ”google hangout”, ”messenger” och ”skype” mfl.

Föreläsning Marcus Andreasson – Digitalisering
forts…
Trend #6: Ökad betalningsvilja. Vi upplever att det känns OK att betala för olika siter
– så som youtube premium, netflix, HBO… detta leder till att oﬄine TV fortsätter
tappa. Allt fler unga tittar på Youtube.
Trend #7: Nätet tar över våra lurar. Podcasts växer.
Trend #8: Googlings-självsförtroendet minskar. ”Bästa hotellet i Halmstad”. Endast
58% litar längre på rekommendationer på t ex Google. Marcus tipsar om ”Bubotree”,
en startup från Halmstad – en motkraft och social plattform där du kan följa
människor som du känner eller följer; kika in: https://bubotree.com/

Föreläsning Marcus Andreasson – Digitalisering
forts…
Vad innebär detta för här? Vad kan vi göra och utveckla?
Marcus tipsar om att:
- Anpassa till mobilen
- Identifiera vilka kanaler är rätt för oss?
- Ställ dig frågan: hur ska vi synas på bokningstjänsterna?
- Ställ dig frågan: hur kommunicerar vi bäst med våra kunder inför och efter
besöket? Skicka mail eller sms?
- Tillgång till WIFI – eller fatta ett medvetet val om att inte ha WIFI. Varje trend får
en mottrend.
Kontakt: marcus.andreasson@halmstad.se

Torbjörn Backlund. Inspiration:
Outdoor och samverkan, vår väg till
framgång.
Att utveckla företag och mer lönsamhet är kul och inget vi ska
skämmas för!
Idag har Torbjörn 131 stugor, 30 campingstugor, det är öppet 5
månader om året maj-sept, en restaurang vid stranden som omsätter
28 % av totalomsättningen. 8-faldigat vår omsättning sedan 1999 och
idag en vinstmarginal på 23 %. När det är fullt har de 600 gäster och
40 000 gäster/år. 37 anställda, 5 st åretrunt. Gästerna är barnfamiljer
och par med utflugna barn. Under lågsäsong är det naturälskare,
bröllop och skolor.

Föreläsning Torbjörn Backlund om outdoor och
samverkan
Hur ska vi tjäna pengar?
Varför ska vi tjäna mer pengar? Det är roligare och du sover gott och
kan investera i det som är kul.
Torbjörns bästa tips hur vi ska tjäna mer pengar:
Företagsekonomi 101
Marknadsföring
Prissättning
Tilläggsförsäljning
Fler säsonger med fokus på Outdoor (och dagens fokus!)

Föreläsning Torbjörn Backlund om outdoor och
samverkan. Forts…
Vi fick en ögonöppnare av den rapport som tagits fram på uppdrag av SCR och
SLAO. Ladda ner och läs rapporten: www.utomhusupplevelser.se
Trender: Från att koppla av till koppla på! Mer aktiviteter och gärna ut i naturen.
En campingsemester ska vara mysig, trygg och tillsammans. Tid och energi är
valutan – inte pengar! Vi vill bort från vardagsstress, livspussel och dåligt
samvete.
Outdoor ligger i tiden, skapar en reseanledning, befintliga gäster får fler
aktiviteter, höjer värdet på ”ramvikssemestern” men framförallt vi tycker det är
KUL att utvecklas.
Outdoor är aktiviteter för alla (vuxna, barn, familjer) från amatörer till
elitidrottare. Det ska vara enkelt och tryggt att komma ut! Sänk trösklarna!

Föreläsning Torbjörn Backlund om outdoor och samverkan.
Forts…
Några exempel på prioriterade aktiviteter som vi genomförde på Ramsvik:
Vandring är jätteintressant: vi markerade ut nya leder så att det fanns fler, nya kartor och skrev intressanta saker
”top 7 saker du ska se”, vi digitaliserade kartorna, AR – augmented reality är en möjlighet för gästen att testa
nya saker.
Sportfiske: det allmänna fiskeintresset i Sverige är stort, vi skaﬀade nya båtar, gjorde sjö-kort och markerade ut
bra fiskeplatser (istället för hemliga), sortiment i butiken så gästen kan köpa drag, agn mm i butiken, vi gjorde
en guide för havsfiske med alla arter beskrivna samt tips på hur du får napp. Vi gjorde ett rensbord, möjlighet
för infrysningsmöjligheter.
Trail-running: Samarbetar med Icebug X och möjliggjorde att de fick låna toaletter och sova över. De har
mycket höga kvar och vi utvecklas tillsammans. Detta samarbete har stärkt oss - nu kan vi göra vad som helst
och arbeta med vem som helst. Eventet går av stapeln första helgen i september och vi omsätter lika mycket
som vecka 29.
Fler exempel på aktiviteter: Kajak, montainbike: märk ut leder och vi arrangerar läger med företaget Abloc.
Dykning och fågelskådning. Vi har gjort egna fågelguider och ”hitta-fåglarna och samla poäng”. Vi försöker
göra saker roligt och som inte kräver så mycket av oss.

Föreläsning Torbjörn Backlund om outdoor och samverkan.
Forts…
”Ramsviks-modellen” – en samarbetsform mellan logi och aktivitetsföretag.
Var och en gör det den är bäst på. Aktivitetsföretaget gör aktiviteten. Logi-företaget
står för ”infrastrukturen”. Båda marknadsför efter egen förmåga. Logiföretaget ser till
att upplevelsen är bokningsbar, Logiföretaget kräver hög kvalité och hög service! Är
kajakturen dålig blir hela upplevelsen dålig.
Aﬀärsmodellen:
- Säkra avgångar: Viktigt att aktiviteterna bestämt långt i förväg, pris info mm.
Aktiviteten ska funka även om det bara är 1 gäst. Aktiviteterna ska alltid genomföras.
- Ekonomisk risk: Logiföretaget ger en ekonomisk garant – garanterar självkostnaden
och aktivitetsföretaget kommer inte att förlora pengar.
- Andra boendeföretag är välkomna! Så stort underlag som möjligt, ger lönsamheten/
vinsten för aktivitetsföretaget, viktigt att aktiviteten blir av och blir bra.

Föreläsning Torbjörn Backlund om outdoor och samverkan.
Forts…

Utmaningar för samarbeten:
- Uthållighet. Det tar tid! Håll ut!
- Ekonomiskt hållbara aktivitetsföretag – betalningsvilja vs lönsamhet (privatkund)
– logiföretagen måste värna om aktivitetsföretagen. De har även en begränsad
kapacitet och kan inte ta hur många deltagare som helst/aktivitet.
- Skapa aktiviteter för hela familjen. Hitta på saker där alla kan vara med.
- Ta emot bokningar från flera håll. Finns olika tekniska lösningar.
- Marknadsföring efter egen förmåga.

Föreläsning Torbjörn Backlund om outdoor och samverkan.
Forts…

Tips från Torbjörn:
- Ta in proﬀs på foto och film och ha bra material i er kommunikation!
- Boendet är ingen reseanledning – samarbeta med aktivitetsföretag och
evenemang.
- Samarbeta med alla logi-företag. Vi är kollegor.
- Vi pratar inte om lågsäsong. Vi har för och eftersäsong. Hur gör vi det?
- Ta med besöksnäringsstrategin när ni är på möten med det oﬀentliga, bra när ni
ska söka tillstånd mm.
- Pris är en del av upplevelsen.
https://www.ramsvik.nu/

Föreläsning:
Region och Destination - samverkan
och stöd som stärker Hallands
besöksnäring
Jonas Olsson summerar Region
Hallands arbete

Föreläsning Region Hallands arbete

Halland är inte så kända som vi tror.
85 % av gästnätterna ligger jun-aug.
Viktigt att kommunerna, region och företag samarbetar.
Från 1 jan 2019 hoppas Region Halland ha en fast organisation och inte enkom
arbeta i EU-projekt.

Föreläsning Region Hallands arbete.
Forts…
Region Halland arbetar inom olika block - bl a:
- Kommunikation: www.visithalland.com - ca 20 000 besökare/mån, snittid 2 minuter och 30 %
internationella besökare. Alla som arbetar med Visit Halland hittar du här.
- Kunskap: Vi har tagit fram ”A day in Halland” för att förenkla för gästen att upptäcka och
uppleva Halland utifrån platsen du utgår från.
- Destinationsutveckling: Det största projektet just nu är Kattegattleden som blev årets cykelled
i Europa 2018. Naturen är viktig för oss. Hylteslingan, hallandsleden är ytterligare leder vi
arbetar med och vi arbetar på en vandringsled längs havet. En viktig reseanledning är mat.
- Kompetensutveckling: Undersökning turism ”Öster om E6:an” – personliga intervjuer på 44
platser i Halland. Den viktigaste aktiviteten är att uppleva naturen på egen hand. Näst viktigast
är att bada i havet. Hav och inland lever i symbios. Vill du ha tillgång till studien – maila
Anna.N.Bengtsson@regionhalland.se

Föreläsning Region Hallands arbete.
Forts…
Region Halland arbetar inom olika block – fortsättning …
- Öka finansiering och stöd till företag: Finns en plats till att vara med i Kurbits. Kostar 5000 kr
för 6 tillfällen. Höstens kursutbud bokas genom mail till tova.johansson@regionhalland.se
Jonas tipsar om ALMIs ”mikrostöd till små företag inom naturturism”. Läs mer här – passar bra
om du ex vill översätta din hemsida.
- Kulturturism: pågår just nu en aﬀärsutvecklingsprocess där 10 Kulturarv deltar.

Ett gammalt kinesiskt talesätt lyder:

”Vill du förändra världen så
måste du börja med dig
själv.”

Om vi vill att Halmstad ska bli en attraktiv
destination året runt så räcker det inte med
marknadsföring – faktum är att just
marknadsföring är något som kommer
förhållandevis sent i vår utvecklingsprocess.
I ett första skede ska vi stärka destinationen, våra
erbjudanden och inte minst hitta ett
framgångsrikt sätt att arbeta tillsammans.

WORKSHOP: På vilka sätt levererar våra respektive
verksamheter idag “sommarkänsla året runt” som känns
omtänksamt, nära, inspirerande och/eller kreativt?

Sommarkänsla: vad gör och har vi redan idag?
Halmstad arena har inomhusbad.
Kreativa och inspirerande upplevelser – musik och konserter året runt.
Hotell Tylösand har fint spa och vi behöver samarbeta med fler för att komplettera.
Våga att sticka ut och satsa på nya saker – det lilla extra.
Gula bilar – som solen.
Söderfamiljen: få folk att lyfta sig från soﬀan, aktiviteter, erbjudanden, puscha på, atmosfären.
Teatern: skapa känsla innanför väggarna, skapa paket med exempel med hotellen
DHAB: värdskapet, service, den mjuka delen är så viktig.
Continental: jobba ännu mer med service och bemötande.
Solnedgång över Kattegatt
Kustvandringar.
SUP på havet.
Yoga vid havet eller utsikt över havet.
VI hälsar på alla vi ses.
Aktivitetspaket med fokus utanför högsäsongen.
Få med något efter.
Semesterkänsla - behålla känslan genom hemsida och Facebook.
Visa på värme, mjuka värden, kärlek och värdskap året runt.
Julbad!
Bli inspirerad före, under och efter tillsammans.

WORKSHOP: Vad kan vi skapa tillsammans, som skapar mer
lönsamhet för oss alla och som bidrar till att stärka Halmstads
position som en destination som levererar sommarkänsla året
runt?

Tillsammans vill vi skapa:
Ett kallbadhus – året runtbad i havet är en cool grej!
Vi vill utveckla och skapa mer målgruppsanpassade rundor och paket (fika &glass, ölprovarrunda, matupplevelse) längs Kattegattleden.
Cykel är grejen i kombination med natur och mat. De bor på Grand, cyklar Kattegattleden med
härliga stopp på vägen, äter glass hos Richardos, tittar på när Magnus blåser glas i Vilshärad,
cyklar till Steninge och äter plättar.
Galgberget, Haverdal, SUP:a i Nissan, fika. Samordna paket med hotell.
Nya samtalsforum där vi prata mer med varandra om och samarbeta.
Kommunikation. Halmstad och Halland är ett Sverige i miniatyr. Vi vill skap en app där allt
finns och där vi kan puscha erbjudande, kartor, det ska vara enkelt och köpbart. En
vidareutveckling av appen ”A day in Halland”.

Tillsammans vill vi skapa:
15 km Prins Bertil Stig. 12 stationer där vi gör olika saker. Slottet – visinng, simstadion,
Önäsudden (slaget om Nissan), Grötvik – krabbfiske, mat/grillning, långnäsudden, Stenbrottet
(sälar), Tjuvahålan, Tylösand. Mat och glass I Möllegård. Inta bara skyltar. Riktiga stationer!
Attityd. Vara stolta över det vi har. Presentera det för gästen. Framhäva våra event.
Kottepromenaden! Glöm inte den. Lyft fram stråket kring Nissan, våra lekplatser så att det blir
lätt för gästen.
Cykel och digitalisering. Mountainbike från A till B. En variant av ”Styr och ställ” i Göteborg. På
olika boenden ska du kunna hämta, lämna och serva cyklar. Appen ska anpassas så som
”Booking” med antal gäster och vem vi är (barn, kulturintresserade, aktiva mm), hur långt vi
kan cykla etc. Sedan får vi en rutt utstakad.
Synliggöra de aktiviteter vi redan har. Inventera de vi har och kombinera nytt. Tydliggöra det
Halmstad står för. Halmstads inland kan bli en hub för outdoor.

Tillsammans vill vi skapa:
Inkluderande aktiviteter så att alla kan haka på. Utveckla en äventyrsjakt – en app , en skattjakt
för geocashing där du jagar hjärtan. Hur många hjärtan hittar ni? Halmstadtravet – kör en häst,
träﬀa en häst och få poäng för det, du kan komma till Steninge och gå Steninge Sagostig och
träﬀa fiskare. Cab onlie – tar dit alla som inte kan cykla . De som samlar mest hjärtan får ett pris
på alla hjärtans dag.

Utcheckning – vilken känsla tar jag med mig hem?

TACK för idag.
NU KÖR VI!
Moderator: Lovisa Jacobsson
Dokumentatör: Anna Linton
www.wearelaja.com

Arrangör:
Destination Halmstad.
Inspireras av Sigrid 2 1/2 år - let´s get a we-can-do-it-together-attitude!
Halmstad rules!

