


Sommer i byen

Fra Idè til snakkis
14.10.20 



Sommer i byen + Visit Arendal
Kombinasjonen var viktig!



12 ting JEG brenner for innen 

markedsføring.  

1. Den gode ideen knuser alt annet. 
2. Lag operative strategier,  strategier i skuffer er de dårligste. 

3. Spill på følelser, gå for å treffe hjerter. 
4. Du må skille deg ut fra mengden, ikke vær redd for å prøve 

5. Skaff deg innsikt, tenk som målgruppen. 
6. Bruk analyseverktøy, på seg selv kjenner man ingen. 

7. Lag innholdsplaner, få er kreative uten rammer. 
8. Skaff deg kunnskap om de forskjellige annonsekanalene. 

9. Fysisk + digitalt = suksess
10. Diskuter alltid med mange. 

11. Gi ALT konseptnavn. 
12. Sørg for at budsjett og konsept henger sammen. 





Fra mars til august. 
Sommer i byen!















































20 mai – 4 uker igjen!!



Visit Arendal
Prosjekt for markedsføring av Arendal , ledet av Arendal by. 

Prosjektnavn: Kom til Arendal. 

Samarbeid mellom Arendal kommune, ANF, ABAS og Arendal Havn. 





TEAMET 

● Strategi, konsept og prosjektledelse – Sverre

● Prosjektgruppe- Kåre, Geir, Morten, Christina, Rune, Gordon og Kristine 

● Leverandør Google/analytics/innhold   – Stig Solberg

● Innholdsprodusent  video og bilder  – Espen Bierud. 

● Grafisk design – Super Siri (Arendal by) 



Kom til Arendal da! 

● Vi skal gjøre en digital markedsføringskampanje på turisme.

● Vi skal øke synligheten via Google, lage tilpasset innhold og bruke målrettet annonser. 

● Klar plan og effektivt produksjonsledd. 



Strategi

Implementering/Optimalisering 

Analyse evaluering 

20% tidsbruk 

70% tidsbruk 

10% tidsbruk 



«Vi skal bruke de lokale til 

å nå ut til resten av landet, 

en stor gruppe besøker 

venner og familie på 

Sørlandet om sommeren, 

ingen er bedre til å selge 

Arendal enn en stolt 

Ændalitt»



Målsetninger 

● Øke trafikken med 20% til Arendal.com i perioden, målt mot 2019. 

● Økt trafikk i Arendal havn  med 10%

● Økt synlighet på sosiale flater- Antall personer nådd: 120.000

● Økt organisk trafikk 10%

● Flere følgere på sosiale medier.  500 nye. 

● At prosjektet videreføres. 

● Suksessfullt samarbeidsprosjekt. 



Hvordan skal vi nå dem? Organisk 

● Arendal.com er hovedsiden.  

● Arendal kommune sider/some

● Arendal by side/some

● Arendal næringsforening side/some

● Turistkontoret + arendal.com/some

● Arendal havn siden + some

● USUS sider 



Hvordan skal vi nå dem?  Annonser  

● Facebook ads

● Google ads

● Story Insta/FB

● Snapchat

● Organisk innhold

● Native ads – innholdsmarkedsføring. 

● Visit Arendal sin FB side som avsender.  



Målgruppe - ambassadørene Målgruppe - båtfolket 

Hvem skal vi nå ? 

Målgruppe – aktiviteter. 

Båtfolket er en gruppe som er 

enkelt å målrette

kommunikasjon mot

Vi skal bruke de lokale til å nå 

ut til resten av landet, en 

stor gruppe besøker 

venner og familie på 

Sørlandet 

- Sykkel

- Camping 

- Barnefamilier –

- aktiviteter. 



Innhold til ambassadørene Innhold til båtfolket 

Hva skal vi si til dem? 

Innhold til aktivitetene. 

Båtfolket –

Artikler av typen- 10 ting 

du må vite som 

båtturist i Arendal. 

Noen videoer som gjør de lokale 

så stolte at de ønsker å 

dele det med alle sine 

venner som kommer på 

besøk. 

- Video/bilder+ artikler  

som inspirerer og gir 

delinger  
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Innhold, pr og annonseplan ble etablert og iverksatt..  





























Utendørs på Aker Brygge









Grupper<3









Optimalisering underveis  

• Vi så tidlig at camping og hotel ga mye klikk, samtidig var de utsolgt. 

• Vi  så tidlig at vi lykkes bedre med å skape engasjement via innhold 
enn vi lykkes med å få folk til å lese artikler

• Vi så at Oslo måtte prioriteres høyere enn forventet. 

• Vi flyttet over penger fra Google til Facebook på bakgrunn av tall. 

• Vi så at strategien med video fungerte godt og puttet mer penger på 
dem. 

• Vi endret tekster og innhold underveis for å optimaliserer resultatet. 

• Vi så at strategien med å engasjere de lokale var det beste vi gjorde, 
satser mer og mer på det utover i kampanjen. 

• Vi fikk billigere trafikk på Facebook enn google denne gangen.

• Vi skulle poste 1 post pr dag, endte opp med 4-5 uten å miste følgere, 



Tallenes tale 



Resultater
- 4480 klikk til Arendal.com, 338.000 visninger. 

- Engasjerte 20k unike via like, deling eller kommentar. 
- 257 k unike visninger av video, 64k minutter avspilt, 18,4 k engasjerte seg i filmene, 

- 1, 30 kr pr klikk.
- 47% av trafikken kommer fra delinger, konseptet med å få Arendalitter til å dele fungerte. 

- 4.672 nye følgere i kampanjeperioden 



Konsept for Sommeren 2020 
Konseptnavn: Sommer i byen. 



Konseptutvikling/ideutvikling



Hvordan kom vi på ideen om å lage Cafè

Pollen?









Konseptutvikling, min måte, ingen fasit!

1. Lag en klar brief på hva som skal løses, lag en setning.  Hvordan kan Arendal bli attraktiv uten arrangementer? 
2. Sett den i et ark eller på en tavle og lag assosiasjoner, skriv ned  alt du kommer på. 

3. Jobb med flere konseptnavn. Pollen Cafe, Cafe pollen, den vakre cafe, utecafeen, båtcafe. 
4. La ideen ligge, modne seg i hodet. 

5. Presenter den for mange forskjellige, ikke overselg ideen så du får ærlige svar.
6. Bruk Google for inspirasjon, lag et «moodboard»

7. Sett deg et mål – Vi skal skape en snakkis i byen, da må vi  ofte gjøre noe fysisk. 
8. Lag en kort prosjektbeskrivelse, skal kunne selges inn., max en side. 

9. Start Implementering raskt, alt må ikke være planlagt til minste detalj
10. Selg inn ideen til alle nøkkelpersoner, nå kan du overselge!









Konsept for Sommeren 2020 
Konseptnavn: Sommer i byen. 



Grafisk profil for sommer i byen 

Dette var ekstremt viktig å få på plass ser vi i ettertid, målet med ette var å få alt til å henge 
sammen visuelt og få gjenkjenning på alt vi gjorde. Det var også helt avgjørende i forhold til tempo 

på alt Super- Siri skulle produserer i løpet av sommeren. 



















Sommeribyen.no 
Laget på huset 

Vi etablerte tidlig en  enkel webside hvor publikum enkelt kunne 
holde seg oppdaterte på alt som skjer i byen i sommer. 





Konseptene 
Juli 2020

Strategien var at det skulle skje noe på hvert hjørne av byen og hele tiden.



FESTIVAL PLAKATER 

OG FLYER



Festivalplakaten  
Denne var meget viktig og ble trykket opp i 8000 flyers, 
300 plakater og satset hardt på digitalt. 
Alt samlet på en plass, meget visuelt og enkelt å forstå var nøkkelen. 



Målet med Cafe Pollen var å bistå cafe og restaurant med økt 

omsetning under Covid19. 

I tillegg var vi klar over at det kom til å komme mange norske turister, 

vi tenkte at det å vise frem pollen på sitt beste ville gjøre at de 

kommer tilbake. Ideen har en rekke kreative muligheter for 

markedsføring. 

Slik har ingen sett Pollen før! 

Vi hadde som mål å 

skape en snakkis. 



LIVE MUSIKK ONSDAG-

LØRDAG FRA 12-15. 

Samarbeid med Canal Street. 

Målet med dette var å skape 

litt utenlands stemning og 

trekke folk, bestillingen var 

stemningsmusikk og 

bakgrunnsmusikk som gjorde 

at folk ble lengre i byen. 

Samtidig støttet vi lokale 

musikere. 





Disse lokale bedriftene involverte vi i Cafe 

Pollen: Nesten alle holder til i byen. 

• Storm Interiør

• Solfrid Kjetså (møbelsnekker)

• Randi Lauvdal blomster

• Nyli Blomster

• Sørsensen Eiendom

• Kanonbra reklame 

• Promarc

• A-tech

• Canal street

• Aksess bemanning

• La vita de bella

• Oak

• Kompanii

• Høyer

• Corner

• Baker Jørgensen

• Alti Arendal (diverese innkjøp)

• Diverse lokale artister 

• Innoventi









Vi ansatte 3 lokale 16 åringer 

som hadde Arendals beste 

sommerjobb. (egen 

kampanje) 

De satt alt frem og tok inn alt 

alle dager, ryddet søppel, 

vasket border, vannet 

blomster osv. 

Samarbeid med Aksess 

bemanning 

Klær fra Kompanii,Corner, 

Høyer og Oak. 

Lunsj hos Baker Jørgensen. 





Målet med bryggehygge var å 

etablere et konsept for å få folk 

til å gå ut tidlig under Covid 19. 

Djs spilte sommermusikk  av 

typen lounge, sommerlåter felles 

for hele langbryggen. 

God lyd på alle stedene viste 

seg å være meget viktig. 

Resultat: Helt fulle restauranter 

fra 17-21 alle onsdager i juli. 

Hele konseptet ble laget og 

markedsført av Arendal by. 







Onsdag 29 juli hadde vi 

besøk av en live maler, 

han malte 2 bilder i pollen, 

en på dagtid og en på 

kveldstid. 

De som var i byen denne 

dagen fikk følge med på 

utviklingen av maleriet. 

Nytt i Arendal og ble en 

snakkis, bildene er tenkt å 

selges på auksjon til 

inntekt for byfest. 





På torvet var målet å etablere 

det som stedet for familier med 

barn. 

Vi etablerte kvalitetstrampoliner 

( bedre enn folk har i hagen) 

parkour og street basket. 

Trampolinene var klart mest 

suksessfulle i forhold til antall 

mennesker om brukte dem, 

men vi tror totalen var årsaken 

til at familier strømmet til torvet i 

sommer. 



Barnas torsdag er et forsøk på å 

etablere et fast konsept for 

barnefamilier i Arendal.  Dette er 

en viktig målgruppe for byen. 

Vi satset på variert underholdning 

som ikke var veldig kjente, for å 

kunne håndtere 200 max pr show. 

Strengt fokus på smittevern på 

alle show. 

Vi leide inn en sommerhjelp til å 

rigge, kjøre lyd og smitteverntiltak. 

Alle show hadde 150-200 

besøkende, et show måtte vi 

stenge for noen. 

Konseptet er etablert og kan 

utvikles. 









Arendal by og Alti

samkjørte kampanjene 

sine gjennom 

sommeren. 

Vi må fortsette med å 

samkjøre. 



Sommer på poppes et 

etablert konsept i Arendal. 

Arendal by valgte i år å 

premiere de som tok sjansen 

på å arrangere med et 

støttebeløp som en liten 

sikkerhet.  Markedsførte 

arrangementet via våre 

kanaler. 



Mini street fra Canal 

strett tok vi med som 

en del av programmet 

for byen. 

Flott samarbeid med 

Canal street gjennom 

sommeren. 







Bankgården etablerte i 

sommer et stand up 

konsept. 

Arendal by var inne med 

økonomisk støtte for å 

senke risikoen for å 

arrangerer 



BANKGÅRDEN
Plakatene og flyers  





Program pr uke ble etablert 



Alle annonser målrettet 
• Cafe pollen – turister, barnefamilier, voksne og eldre, aust –agder. 
• Barnas torsdag – de med barn i alderen 2-10
• Bryggehygge – de som var på event og deres venner, 20-40, muskktype, uteliv, single , festival. 
• Torvet. Foreldre med barn, ungdommer, parkour, basket . 
• Sommer på poppes- 25+, musikktype, festival, single, turister+ lokale 
• Sommer stand up – stand up, humor, 20-40, turister +lokale 



Vinter i byen☺
Here we go!



Vi har følgende planer
Vi skal lage vinter i byen profil, festivalplakat osv. 

Vi skal skape en ny snakkis med vinterbelysning av byen. 
Vi skal lage «småbyferie» kampanje for de som ikke kan dra på storbyferie. 

Felles julebordkampanjer for utelivet. 
Smaken av jul, felles kick off av julematen. 

Bryggelangs, en gåtur med opplevelser i mørketiden. 
Jul i byen kampanjer

Julemarked på torvet. 





Takk for meg !
Sverre Knutsen, 94474070, sverre@arendal-by.no

Linker for å se kampanjer: 
https://www.facebook.com/arendalby

https://www.facebook.com/visitarendal

mailto:sverre@arendal-by.no
https://www.facebook.com/arendalby
https://www.facebook.com/visitarendal

