BERGEN
THE GATEWAY TO THE FJORDS OF NORWAY

DIGITAL PRODUKSJON
På digitale plattformer skal vi tilby salgsutløsende
informasjon om kultur, opplevelser og reiseliv i
Bergen og regionen, herav også online bestilling
av overnatting og opplevelser. Utvikling og
distribusjon skjer dels alene og dels på en
samarbeidsplattform med andre partnere.
Digitale produksjoner øker sin betydning både på
PC, brett og mobil. Reiselivet er vel tilrettelagt
for digital kommunikasjon, markedsføring,
informasjonsinnhenting og bestilling av produkter
og tjenester. Sammen med trykte medier som
fremdeles er av stor betydning (og vil være det),
suppleres de godt i markedsførings-mixen.

Subsites
Bergen Reiselivslag har hånd om en rekke
domenenavn og tilbyr såkalte «subsiter»
og samarbeidsforhold til andre aktører
som kysteventyret.no, visithordaland.no,
visitModalen, Barnas Bergen, Bergen City
Marathon og Festspillene.
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visitBergen.com
Portalen visitBergen.com er den mest komplette
portalen for hele regionen for salgsutløsende
informasjon og Online Booking. Sammen med
aktivitetsbasen som oppdateres kontinuerlig med
«Hva skjer», er portalen komplett dynamisk. Den
er per i dag også en av Norges største og mest
brukte portaler for reiseliv.
Informasjon om våre produkter og «hva skjer»
er viktige «drivere» for å reise til Bergen.
I samarbeid med andre distribueres all vår
produktinformasjon og «Hva skjer» informasjon
også på andre plattformer som fjordnorway.com,
visitnorway.com og visitnorway.com/meetings.
Publikasjonsverktøyet som benyttes er et
samarbeid under «Fjordnett» som 26 nettsteder
over hele landet benytter og deler på produktutvikling, kildekode- og teknologiutvikling,
distribusjon, synlighets-optimalisering og den
daglige drift.
Vi har et utstrakt samarbeid med Bergens Tidende
og leverer all informasjon til deres web portal,
mobil og trykte medier for «Hva skjer», mot et
økonomisk bidrag.
Følg visitBergen på

visitBergen.com

MÅL

AKTIVITETER

• Inspirere flere til å besøke Bergen.

• Fjerne innhold som er lite brukt.

• Gi brukerne svar på sine spørsmål og hjelpe de
til å løse sine oppgaver.

• Løfte frem høydepunkter.

• Gi informasjon om produkter og anbefale
høydepunkter.

• Produsere innhold som brukeren trenger
og etterlyser.

• Utløse kjøp av overnatting og aktiviteter.

• Produsere gode og fyldige produkt
presentasjoner av alle våre produkter.

• Finne ut hvor du er/skal i en kartfunksjon.

• Få flere produkter bookbare.

• Gi tips til andre relatert produkter.

• Videreutvikle Widgets av «Hva skjer» og
«Booking», og markedsføre denne.

• Ha en god og tjenlig forretningsmodell.
KONKRETE MÅL
• Vi må møte kunden på alle digitale flater =
responsivt design.
• visitBergen.com skal være universelt utformet.
• Vi skal doble konverteringsraten på booking
innen et år etter lansering av ny web.
• Tilby regionens beste «Hva skjer» oversikt.

Fokus:
• Løfte frem viktig innhold!
• Bilder som skaper reiselyst
• Salg på Online Booking

visitBergen.com

• Jobbe kontinuerlig med synlighetsoptimalisering.
• Google Adwords.
INNHOLD
• Mot besøkende: Innhold som er mest søkt etter
og som brukeren etterspør, skal løftes frem.
• Mot våre medlemmer: Vi kommuniserer hvem
vi er og store arrangementer. Det blir opprettet
en bransjeblogg der vi kommuniserer med
medlemmer og samarbeidspartnere.

Fokus:
• Brukeren!

FACEBOOK

ENGASJERE EKSISTERENDE «LIKERE»
• Gi verdi: Finn ut hva de som liker siden vil ha.
• Lage redaksjonelt innhold som engasjerer, for å
få synlighet og god rating.
• Legg til rette for deling. Alle skal ha mulighet
for å dele innhold, like innhold og skrive på
veggen.
• Involver de som liker siden og spør om deres
meninger.
• Vær til stede! Facebook skal inn i det daglige
arbeidet, som å legge ut saker, svare på
spørsmål og meldinger og være aktiv på andre
sine sider.
• visitBergen skal ha et løst og ledig språk og
lytte til tilbakemeldinger. Spørsmål skal alltid
besvares innen rimelig tid. Konstruktiv kritikk
skal ikke slettes, men brukes til å vise at vi
respekterer og lytter til våre likere.
• Kontinuerlig læring: Det skal regnes med
en lang læringskurve, prøving og feiling.
Administrator skal bruke tid på å lære seg
hvordan de ulike verktøyene fungerer, og sørge
for å følge tjenester og nettsider om sosiale
medier som kontinuerlig gir oppdateringer og
gode tips.
• Facebook sine retningslinjer og regler om hva
som er lov og ikke lov skal følges, og strategien
endres etter gjeldene forhold.

visitBergen.com

FACEBOOK

SKAFFE FLERE «LIKES»
• Spre delingsknapper for sosiale medier på
visitBergen.com.
• Gi likere muligheten til å kommentere
innholdet, dele det med sine bekjente, og spre
budskapet til folket.
• Oppfordre leserne til å like visitBergen på
Facebook gjennom widgets.
• Offline Markedsføring: Markedsføring på
Facebook gjelder ikke kun på Facebook. En
skal også inkludere det etablerte nettverket,
kontakter, kundelister utenfor Facebook, og
eksisterende medlemmer og samarbeidspartnere.
Disse skal oppfordres til å like visitBergen sin
Facebookside på brosjyrer, flyers, visittkort,
annonser, nettsider, nyhetsbrev, og annet
markedsmateriell.
SIDER
• visitBergen
• BarnasBergen
• Bergen Reiselivslag

Mål effekt
– endre etterhvert!

Hovedmål
Skape reiselyst til Bergen.

TWITTER

INSTAGRAM

ENGASJERE EKSISTERENDE FØLGERE
• Gi verdi: Finn ut hva de som følger visitBergen
vil ha.

PUBLISERE BILDER PÅ INSTAGRAM:
• Instagram er en stadig økende kanal og ideell
for visuell markedsføring av Bergen.

• Fokus på «Hva skjer» og bilder fra Bergen.

• Fokus på det unike i Bergen med hovedfokus på
Bryggen, byfjellene, aktiviteter og attraksjoner,
samt store arrangementer.

• Legg ut tweets som engasjerer for å få retweets
og virtuell distribusjon.
• Vær til stede! Retweete, svar på henvendelser,
takke for omtale osv.
• Re-tweete artikler fra diverse reiseblogger.
• Løst og ledig språk.
• Kontinuerlig læring: Administrator skal bruke
tid på å følge andre og plukke opp saker.
• Hovedspråk på engelsk.

Hovedmål
Skape reiselyst til Bergen og Regionen.
ANDRE SOSIALE MEDIER
Bergen Reiselivslag skal ha en tilstedeværelse på
YouTube og Google+. Google+ tror vi blir viktig for
god søkemotoroptimalisering i tiden fremover.
ANDRE TRAFIKK-KILDER
Linker til visitBergen.com fra både medlemmer
og samarbeidspartnere er viktig for god
søkeoptimalisering. Trafikkdrivende artikler,
newsletter etc. skal være med på å skape enda mer
trafikk og salg på internett.
Presseresultater og visningsturer skal alltid
henvise til visitBergen.com

Hovedmål
Skape reiselyst til Bergen og Regionen.

Evaluering
Jevn økning i antall brukere og engasjement.
Omsetning på annonsering om Online Booking
etter oppsatte mål.
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Bergen Reiselivslag skal være reiselivsnæringens felles redskap,
nettverksorgan, produktkoordinator og spydspiss i markedsføringen
av byen og regionen. Gjennom samlet og koordinert innsats skal
det arbeides for å utvikle totalproduktet Bergensregionen slik at
det medfører en positiv utvikling til beste for medlemsbedrifter,
arbeidstakere og samfunnet.
visitbergen.com/BergenReiselivslag

Følg visitBergen på
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