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* branding, der begejstrer *

INDSATSOMRÅDER

PRESSE
VisitSamsø arbejder hele året med at sikre omtale af destinationen gennem opsøgende indsatser, 
pressemeddelelser og servicering af journalister. 

Vi har særligt fokus på medier i Danmark, Tyskland, Norge og Sverige. 
Særlige highlights i 2020: Ny færgerute mellem Aarhus og Samsø, events, energi, råvarer,  
Verdens mindste krydstogt.

Mål for 2020: Besøg af 25 medier på Samsø samt omtale i yderligere 10 medier.  

BRANDING OG MARKEDSFØRING AF DESTINATION SAMSØ 2020

Med udgangspunkt i Samsø Markedsføringsstrategi 2018-2025 fortsættes markedsføringen af 
Samsø gennem forskellige indsatsområder, der både har effekt på kort og lang sigt. 

Markedsføringsplanen for 2020 lancerer desuden et nyt digitalt kampagnesetup samt events,  
der knytter lancering af nye hurtigfærge, bosætning og turisme. 

SOCIALE MEDIER
Gennem gode historier og smukke billeder på Facebook og Instagram hele året inspireres  
og fastholdes nye og nuværende gæster til at vælge Samsø som feriemål. 

I 2020 intensiveres markedsføringen af Samsø på de sociale medier i samspil med anden online 
annoncering. 

Mål for 2020: Antallet af følgere på Facebook skal ult. 2020 være minimum 13.000.  
Antallet af følgere på Instagram skal ult. 2020 være minimum 3.000. 

NYHEDSBREVE
VisitSamsøs nyhedsbrev udsendes 10-12 gange årligt. Nyhedsbrevet indeholder sæsonbetonede 
nyheder, arrangementsoversigter, aktuelle tilbud, konkurrencer med mere. 

Mål for 2020: Antallet af modtagere skal ult. 2020 være minimum 9.000.  
Den gennemsnitlig åbningsrate på 38,8% skal fastholdes. 

ONLINE ANNONCERING
Gennem den nye digitale markedsføringspulje iværksættes en omfattende online markedsføring på 
destinationsniveau - både displayannoncer og søgeordsannoncer. 

Budskaberne centrerer sig om de kendetegn og styrker, som Samsø har og som vi i forvejen  
bruger i destinationsmarkedsføringen. 

Målgruppe: Danmark og i begrænset omfang Nordtyskland, Sydnorge og Sydsverige. 

Mål for 2020: Trafikken på visitsamsoe.dk skal gennem online annoncering øges med 15%
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SAMSØ FERIEMAGASIN
Også i 2020 foretages en omfattende distribution af Samsø Feriemagasin.  
Ud af 89.000 eksemplarer distribueres ca. 45.000 stk. til butikker, overnatningssteder, turistinforma-
tioner, biblioteker, motorvejscentre mv. Yderligere 5.000 stk. distribueres gennem messer og andre 
indsatser. 

EVENTS
Events er en af de helt store reasons-to-go, og synliggørelsen af events er afgørende for gæstemæng-
den på Samsø. Derfor kommunikerer og understøtter VisitSamsø events både online og offline gennem 
kampagner - på kort og lang sigt - i henhold til MFP. 

PARTNERSKABSKAMPAGNER
VisitSamsø abejder sammen med bl.a. Samsø Rederi, Samsø Linjen, VisitDenmark, StenaLine,  
Business Region Aarhus, VisitAarhus, Kystlandet og andre destinationer om kampagner.
I 2020 fortsættes bl.a. BRA-kampagnen målrettet det norske marked samt en ny kampagne målrettet 
Sverige i samarbejde med Stena Line. 

FERIE FOR ALLE MESSEN
VisitSamsøs deltager igen i år i den fælles stand på messen Ferie for Alle - arrangeret af STOHF.  
Ud over at deltage på selve standen bruges messen også til networking med andre aktører og  
rejsejournalister. 

VISITSAMSOE.DK
Den officielle turismeportal får en grafisk make-over i 2020.  
Udvalgte inspirationsuniverser får en ny brugergrænseflade. 
Der arbejdes endvidere på en ny, intelligent fritekstsøgefunktion.  

ANDRE EVENTS
VisitSamsø deltager også i udviklingen nye events, bl.a. Samsø Life, som er en del af 
’Samsø-oplevelser hele året’.  
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