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Roadtrip i autocamper ved Nordvestkysten
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KAMPAGNEBRIEF

Målsætning

Øge kendskabet for 
autocamper-konceptet 
ved Nordvestkysten, og 
vise specifikke oplevelser 
relateret til sommerferie 
og weekendture i 
autocamper.

Beskrivelse

Kampagnen skal give 
inspiration til et roadtrip i 
autocamper langs 
Nordvestkysten med 
specifikke 
overnatningssteder og 
oplevelser i området. 

Timing

Kampagnen har kørt i uge 
19-24, som inspiration til 
både korte weekendture 
længere ferier i 
forsommeren.
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KAMPAGNEBRIEF

Målgrupper

1. Campingturister der 
foretrækker hhv. aktivitet 
og fordybelse i naturen 
(eksisterende kunde i 
eksisterende marked) 

2. Nye autocamperturister: 
Turister der har outdoor, 
aktivitet i naturen som 
præference (ny kunde i 
eksisterende marked)

Succeskriterie

Gennem gæstens besøg 
på vores kampagnesider 
skal de finde inspiration til 
ferie ved Nordvestkysten 
og gå videre til at søge 
mere viden om en 
aktivitet og/eller 
campingplads eller 
stellplads til autocamper.

Kunderejsen

Kunderejsen ender med 
klik til booking fra de 
specifikke 
overnatningssteder eller 
oplevelser. 
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KONCEPT

Roadtrip langs Nordvestkysten

Med ønsket om at øge danskernes kendskab til autocamper-konceptet ved 
Nordvestkysten, har vi lanceret en kampagne, der giver forskellige turforslag til roadtrips i 
autocamper langs Nordvestkysten. Autocampere og vans giver frihed på ferien, og 
Nordvestkysten er en fantastisk strækning at køre langs i de mobile hjem.
Kampagnen kører fra uge 19-24 og henvender sig primært til 
autocampersegmentet. Den udfoldes på vores website, gennem 
Google Ads og annoncering på vores sociale medier.

https://www.visitnordvestkysten.dk/nordvestkysten/inspiration/roadtrip-ved-nordvestkysten
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KANALER

Medieplan
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VISUALS

Website

Landingpage på website 
var samlingspunktet for 
kampagnen med 7 
undersider.

https://www.visitnordvestkysten.dk/nordvestky
sten/inspiration/roadtrip-ved-nordvestkysten

https://www.visitnordvestkysten.dk/nordvestkysten/inspiration/roadtrip-ved-nordvestkysten
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VISUALS

Videospots

Der blev produceret et 
videospot til brug på 
website og 
annoncecring på sociale 
medier.

https://www.youtube.com/watch?v=Do8nX
ZY4Cyk

https://www.youtube.com/watch?v=Do8nXZY4Cyk
https://www.youtube.com/watch?v=Do8nXZY4Cyk
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VISUALS

Annoncer

4 annoncer kørte på 
Facebook og Instagram 
med videoformat, karrusel 
og billeder.
Der blev skrevet mange 
positive kommentarer, 
især til weekendturerne.
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VISUALS

Google Ads

Der blev oprettet Google 
AdWords annoncer for at 
understøtte kampagnen, 
og det gav 1230 klik.
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VISUALS

Nyhedsbrev

Vi udsendte et 
nyhedsbrev den 3. juni, 
der havde en høj 
åbningsrate på hele 66,1%.
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RESULTATER

Besøgende på website

I kampagnens periode (12. 
maj – 20. juni) havde vi 
40.410 besøgende på 
vores hjemmeside.
Trafikken kom 
hovedsageligt fra 
Facebook (mobil) og 
organiske Google 
søgninger.
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RESULTATER

Mest besøgte sider

I perioden var 
kampagnens sider blandt 
de mest besøgte. 
Weekendturerne var mest 
populære med 856 
besøgende.

På kampagnesiderne var i 
alt 3400 besøg.
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ANNONCERING PÅ FACEBOOK og INSTAGRAM

Annoncerne leverede gode resultater:

- Rækkevidde: 350.743
- Eksponering: 1.488.582
- Klik 44.880
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