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Bästa turismaktör,

vi lever i en omvälvande tid med mycket stora utmaningar för besöksnäringen. Även i Destination
Kvarken projektet har vi fått se oss om efter alternativa lösningar på grund av den rådande
situationen med Covid-19.
Till all lycka kan man via virtuell väg åstadkomma bra saker för att stöda projektets målgrupp som
är SMF inom besöksnäring i Kvarkenregionen. 

Vi får inkommande sommar räkna med ett bortfall av utländska besökare genom researrangörer i de
tysktalande länderna. Även om vi fortsätter bearbeta dessa marknader på lång sikt, så har projektet
också tillfälligt gått in för en temporär alternativ lösning, där vi byter målgrupp och målmarknad till
slutkund på hemmamarknaderna i Sverige och Finland.
Detta kommer vi att genomföra genom en kampanj i sociala medier för att uppmuntra till resande i
Kvarkenregionen. Vi följer naturligtvis myndigheternas rekommendationer gällande resande och
sätter in kampanjen när situationen möjliggör detta.

Vår samarbetspartner på den tyska marknaden, Nordic Marketing, erbjuder oss möjlighet att
fortsätta bearbeta researrangörsledet genom #NordicMeetings – där man genomför online möten
med enskilda researrangörer. Dessa ersätter tillsvidare fysiska möten vid workshops. Mer om detta i
nästa infobrev.
Vi kommer också att erbjuda #NordicTrainings som är en kunskapshöjande utbildningsmodul riktad
till företag och destinationer som medverkar i projektet. Det handlar om en marknadsutbildning för
att lära sig mer om våra utländska priomarknader.
Även Hanken kommer att erbjuda kunskapshöjande online sessioner för att dela med sig av sina
undersökningar och rapporter till företagen.

I detta infobrev kan du läsa närmare om våra alternativa insatsområden. Passa på att ta del av det
vi erbjuder för att dra maximal nytta av Destination Kvarken projektet!

Trevlig och givande läsning, och kom ihåg – det kommer en dag när resandet tilltar igen och vi går
mot bättre tider.

Marianne Sjöström, projektledare Kvarkenrådet

Effekter av krisen Covid-19 i turistföretag i Kvarkenregionen
En sammanfattning av analysen som Hanken Svenska handelshögskolan utfört

Hanken Svenska handelshögskolan genomförde en undersökning ”Tillsammans klarar vi av
Coronakrisen” bland finska företag i Destination Kvarken -projektet. Studien genomfördes per e-
post från 1 till 8 april 2020 och målgruppen bestod av 22 företag. Fjorton turistföretag eller
turistdestinationer svarade på undersökningen.

I analysen av forskningssvar bekantade vi oss med motsvarande rapporter i Sverige (Höga Kusten
Destinationsutveckling, Visit Umeå, Region Västerbotten Turism) och deltog i Covid 19-
webbseminarier för att få en fullständig bild av effekten av coronakrisen nationellt och
internationellt. Syftet med studien var att ta reda på vilka erfarenheter, aktiviteter och planer
turistföretag har mitt i coronakrisen. 

Vi var inte fokuserade på att ta reda på vad corona har orsakat i företag, utan vi ville snarare vända
oss mot framtiden. Vi frågade vad företagen gör för att överleva pandemin och vilka planer
företagen har för framtiden. Därefter presenterar vi resultaten baserat på våra egna studier och på
andra studier i Kvarkenregionen.

De sammanfattande resultaten kan läsas HÄR (på finska och svenska)
och en presentation av forskningsresultaten finns här: https://youtu.be/kodjNwWK9ms (på
engelska)
Dessutom kommer hela forskningsrapporten att sparas på projektets hemsida inom kort
https://www.kvarken.org/projekt/destinationkvarken/publikationer/

Kort sammanfattning av resultaten

Resedrömmar ska ge projektets företag synlighet 

Besöksnäringens utmaningar i och med Covid-19 har lett till att man även i projektet Destination
Kvarken börjat se sig om efter tillfälliga alternativa lösningar. I stället för att i sommar hoppas på
många turister från projektets egentliga målmarknader med tysktalande turister hoppas man nu få
upp ögonen för världsarvet och hela projektområdet från närmare regioner. Därmed har projektet
tillfälligt gått in för en alternativ lösning, där man byter målgrupp och målmarknad till slutkund på
hemmamarknaderna i Sverige och Finland. Detta kommer att genomföras genom en kampanj i
sociala medier.

– Vi planerar en marknadsföringskampanj i sociala medier som riktar sig direkt till konsumenter i
större befolkningscenter i Finland, Sverige och Norge. Man byter alltså tillfälligt målgrupp och
målmarknad för projektet, säger Marianne Sjöström, projektledare Kvarkenrådet.
– Vi kommer att lyfta teman vi har på kvarkendestinations.com, det vill säga Nature & activities,
Culture, Food & Drinks, Family. På så sätt får företag knutna till projektet synlighet.

Syftet med kampanjen är att inbjuda till besök i Kvarkenområdet när läget tillåter och även
kampanjen lanseras när läget tillåter.

– Materialbanken på sidan kvarkendestinations.com är färskt och vi har mycket att laborera med. Jo
kommunikation i Umeå, som hjälper projektet med att planera och genomföra kampanjen, kommer
till en början hjälpa oss med en testkampanj, med vilken vi ska se hur en utvald testmålgrupp tar
emot vår kampanj och hurudana reaktioner den väcker, berättar Peter Källberg, projektledare från
Vasaregionens utveckling VASEK.
– Temat kommer vara ”resedrömmar” och tidpunkten för detta test infaller i början av juni. Jo
Kommunikation kommer hjälpa oss analysera reaktionerna och vi kommer forma den planerade
större kampanjen utgående från hur testkampanjen tas emot.

Tanken är att den slutliga kampanjen i Facebook och Instagram riktar sig till de som planerar en
rundresa med egen bil. Tidpunkten för den slutliga kampanjen är ännu inte mogen;

– Vi hoppas att själva kampanjen kan lanseras mycket snart och att vi på detta sätt kan hjälpa
regionens företag klara denna ytterst utmanande sommar, säger Sjöström hoppfullt.

– Därutöver kommer projektet, så fort reserestriktionerna släpps, fortsättningsvis också vända sig
till den tyska målgruppen med en facebook kampanj. Även denna kampanj har sin utgångspunkt i
våra fyra teman och syftar till att locka med mångfalden i natur och kultur i våra två länder och att
få flera Nordenvänner att upptäcka området runt Kvarken. Kampanjen görs i samarbete med Nordic
Marketing, tillägger Erja Back, projektledare vid Visit Umeå.

Redan nu delas på Instagram inspirationsbilder från Kvarkenregionen som ska hålla drömmar vid liv.
Följ Instagramkontot Kvarkendestinations och dela gärna dina bilder från regionen med taggen
#kvarkendestinations så att vi alla kan se dem – och så att vi kan dela dem vidare på kontot.

Artikeln kan även läsas här

Följ oss och tagga dina bilder 

Följ Instagramkontot @Kvarkendestinations och dela gärna dina bilder från
regionen med taggen #kvarkendestinations så att vi alla kan se dem –
och så att vi kan dela dem vidare på kontot.

Instagramkontot @Kvarkendestinations

Marknadsutbildning om tyska och schweiziska marknader

Vår samarbetspartner på den tyska marknaden, Nordic Marketing, erbjuder oss möjlighet att
utveckla vår kunskap om målmarknaderna genom #NordicTrainings. Utbildningen är riktad till
företag och destinationer som medverkar i projektet. Det handlar om en marknadsutbildning för att
lära sig mer om våra priomarknader och består av tre webinarier:

Modul 1: Tyska och schweiziska marknader
• Marknadstrender i Tyskland och Schweiz
• Kundbehov och konsumentbeteende

Modul 2: Distributionskanaler
• Tyska och schweiziska distributionskanaler
• Betydelsen av researrangörer

Modul 3: Produktutveckling
• Marknadsdriven produktutveckling
• Prissättning inom exporthandeln

Webinariet kan genomföras under en dag (varaktighet ca 5-6 timmar) eller fördelat under flera
dagar (varaktighet cirka 2 timmar per modul).
De i projektet medverkande företagen och destinationsbolagen kommer få en specifik inbjudan att
delta i denna helhet; inbjudan skickas ut till partners i Höga Kusten under hösten, och övriga
projektpartners får inbjudan redan innan sommaren. OBS! Webinarierna genomförs på engelska.

Tilläggsuppgifter:
Erja Back, +46 (0) 70 647 62 78
erja.back@visitumea.se

Kör hårt och lycka till!

Har du/ditt företag/din organisation önskemål angående kommande
aktiviteter, teman kring kunskapshöjande workshops eller annat?
Kontakta oss i så fall

Kvarkenrådet - Merenkurkun neuvosto – Kvarken Council

info@kvarken.org - facebook.com/kvarkenradet 
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