
AFRAPPORTERING
HOOK & COOK 2021
En måned med fokus på fisk, fangst og folk
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KANALER

Nationalt

Ud & Se (DSB-magasin)
Magasinet Sportsfiskeren
Politiken
Biografreklame
Google Ads

Egne kanaler:
Website

Regionalt

TV2 Play (Nord- og 
Midtjylland)
Nordjyske
Jyske Vestkysten
MigogAalborg

Egne kanaler:
Annoncering på SoMe
Website

Lokalt

TV2 Play (Nordvestkystens 
fem kommuner)
Annoncering i lokalaviser

Egne kanaler:
Nyhedsbrev
Annoncering på SoMe
Website
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MÅLGRUPPER

Børnefamilier

Interesse i bl.a.
Fiskeri, natur, rejse og 
fritid, udendørsaktiviteter, 
aktiv ferie

Kanaler:
- SoMe
- Biografreklame (vist 
forud for børnefilm)
- Ud & Se
- TV2 Play

Par uden børn

Interesse i bl.a.
Fiskeri, natur, rejse og fritid, 
udendørsaktiviteter, aktiv 
ferie

Kanaler:
- SoMe
- Ud & Se

Lystfiskere

Kanaler:
- SoMe
- Magasinet Sportsfiskeren
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FOKUSPUNKTER

På nationalt plan har vi fokuseret på at skabe awareness og vise det brede udbud af oplevelser, man har 
kunnet få under Hook & Cook. Det har også været med til at markere Nordvestkysten tydeligere på landkortet 
og styrke associationerne mellem destinationen og fiskeriet, samt de oplevelser der relaterer sig hertil.

På regionalt plan – og særligt lokalt – har fokus i højere grad været på at synliggøre oplevelserne i de 
respektive lokalområder, bl.a. for at trække lokale til, og vise dem hvor mange gode oplevelser der venter lige i 
nærheden. Lokalbefolkningens opbakning og deltagelse er vigtig for et event som Hook & Cook. Derfor har det 
været en prioritet at sætte fokus på specifikke oplevelser, der var let tilgængelige geografisk set.
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VISUALS

Website

Landingpage på website 
var samlingspunktet for 
hele 11 undersider.

https://www.visitnordvestkysten.dk/hook-cook

https://www.visitnordvestkysten.dk/hook-cook
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VISUALS

Videospots

Der blev produceret en 
række videospots til 
brug på bl.a. web, SoMe, 
biografreklame og TV 
spot.

https://www.youtube.com/watch?v=cje-
sngqPfQ
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VISUALS

Annoncer på SoMe
En lang række 
annoncer kørte på 
Facebook og Instagram med 
variation mellem videoformat,
karrusel, diasshow og billeder.

Karruselformatet performede
bedst.

Google Ads
Der blev desuden oprettet 
Google Ads, som bl.a. gav 1797 
kliks.
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VISUALS

Nyhedsbrev
Både corporate og turist.

Eksemplet viser 
nyhedsbrevet til turister.
Det blev udsendt pr. 1 
september og havde en 
flot åbningsrate på 64,5%
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VISUALS

Annoncering i trykte 
medier

Eksempler
- Ud & Se (DSB) 
- Ugeavisen Fjerritslev: Brovst

Ugeavisen Fjerritslev:BrovstUd & Se



RESULTATER

WEBSITE

I perioden 15. august til 30. september 
har websitet haft 43.975 unikke brugere, 
hvilket er en stigning på 30,8% fra 
samme periode i 2020.

Hook & Cook landingpagen var den 2. 
mest sete side i perioden med 3050 
sidevisninger, kun overgået af den 
generelle landingpage.

Langt størstedelen af trafikken til 
hjemmesiden i perioden er drevet fra 
organiske søgninger på google, hvor 
den næststørste del af trafikken er 
drevet af annoncering på Facebook.
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RESULTATER

ANNONCERING PÅ SOME

196.564 unikke brugere er blevet eksponeret for annoncerne på Facebook og Instagram. Frekvensen her lå på 7,63, 
hvilket giver et samlet antal eksponeringer på knap 1.500.000.

Annoncerne har givet 13.288 unikke klik på links og haft 10.917 visninger af landingssider.
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ØVRIGE RESULTATER

Egne nyhedsbreve: Hhv. to nyhedsbreve til corporate og et til turister gav i alt 548 visninger og 100 kliks til website.

TV2 Play: De to reklamefilm gav samlet set 575.133 visninger og en completion rate på 98,77% i perioden 16. august til 26. 
September. 337.580 af det samlede antal visninger udgøres af personer fra Nordvestkystens fem Kommuner.

Biografreklame: Nåede en rækkevidde på 134.683 (baseret på antal solgte billetter til udvalgte børnefilm i august 
måned). Forventet antal solgte billetter var 94.000, hvilket udfør en difference på 40.683 flere eksponeringer end ventet.

Sportsfiskeren:
- Magasinet Sportsfiskeren: Distribueret til 20.000 betalende medlemmer.
- Nyhedsbrev Sportsfiskeren: Banner i nyhedsbrev er vist 8.552 gange, mens der har været 121 kliks til website herfra.

MigogAalborg: To artikler gav i alt 2.398 visninger og en organisk rækkevidde på Facebook på 36.560 brugere.

Magasinet Ud & Se: Distribueret til 456.000 læsere (genn.tal pr. måned). Temaet for september-udgivelsen var 'outdoor', 
- et tema som Hook & Cook og Nordvestkysten taler godt ind i, hvorfor der er en forventning om at interessen for 
annoncen i magasinet har været forholdsvis høj.
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