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TACK HALMSTAD!



Känner du till att Stena Line kommer att trafikera en 
ny linje mellan Halmsta-Grenå som sätts i bruk år 
2020?
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Ett oerhört engagemang



Vi gör något helt nytt…



Vi ökar investeringar i 
marknadsföring och 
plattformar för 
erbjudanden till våra 
gemensamma kunder



Vi ska fördubbla 
volymerna och den 
största ökningen 
kommer från Danmark



Vi är gärna 
katalysatorer för fler 
samarbeten i 
Kattegattregionen



Varför ska en dansk 
åka till Halmstad/ 
Halland? 



VI SES PÅ KAJEN DEN 1:A 
FEBRUARI







Grenaa - Halmstad

Let’s make dreams come true… 
together 



• Increase the knowledge of the 
ferry from Grenaa to Halmstad 
and all the new possibilities
• New Route… new destination 

• Halmstad

• Region Halland

• Region Smaaland

• Bridge to Bornholm

• We make it easy
• Letbanen (Aarhus – Grenaa)

• Resecentrum

Destination development

We truly believe, that this is a new beginning



• Departure form Grenaa on Saturdays
• Not in high season (Summer)

• Better timetable for Danes in general
• Back in Grenaa at 22.25 instead 

of 00.05 on weekends

• Weekend products
• Friday to Sunday (2 nights)
• Saturday to Sunday (1 night)

New timetable



• Create attractive “packages” with our 
partners… you guys 
• Senior packages with focus on cultural 

experiences
• Golf packages
• Camping packages
• Active holiday – MTB, Kattegatsleden e.g.
• Summer in Halmstad
• Spa/wellness

• All ”packages” as a service information 
on stenaline.dk

• Halmstad is more than shopping and 
golf… so much more 

• Find hidden treasures and tell about 
them – we need your help!

Destination development



• We tell about the most important things

• Inspiration

• Things to do

• Where to go

• Hotels

Focus on Halmstad on 
stenaline.dk



• Stena Line will increase 
Marketing budget in all of Region 
Midtjylland

• Stena Line will focus on the big 
picture and the opportunities in 
all of Region Halland
• Awareness of the ferry to 

Halmstad  Sweden

• Inspiration  Reason to travel 

• Categories (Food, active holiday, 
spa, shopping e.g.)

Marketing Stena Line



Reason to travel…. 



How will we activate the Danes…
• Collaboration with our freight department 

• They visit a lot of potential customers for our products

• Work with SIGs and build activation around them and maybe include events on 
the ferry

• Work with students / student associations in Aarhus

• The ”Narcotics trick” – give new partners the first trip with a special discount –
they need to be hooked 
• Sports clubs, special boarding schools and other partners who doesn’t travel with us today

• Encourage partners in Halmstad to arrange sports tournaments in low season

• Matchmaking between partners in Denmark and Sweden - Friendship clubs

• Events in Aarhus

• Sponsor - AGF football club



• Golden deals Halmstad/Region 
Halland

• Everyone can join. The more 
the merrier

• To join…

• Free entrance for children

• Minimum 20% discount

• Need collaboration with tourist 
organizations in 
Halmstad/Halland to succeed

Region Halland



• It’s easy, quick and very user 
friendly

• Back-end for partners to upload 
offers



• Special campaigns with focus on 
your business

• Stena Line will double your 
campaign budget

• You want to spend 50.000 SEK on a 
special campaign in Denmark and 
Stena Line will add 50.000 SEK 

• Plus extra focus in all of Stena Lines 
own channels (web, newsletter, FB, 
Insta)

• Media agency in Denmark to ensure 
follow up and best result

Marketing campaign 
for your business



• We have to create lots of noise

• Encourage Danes to take a trip

• Stena Line promotes a big discount on 
weekend ticket

• Travel in February and March

• Weekend ticket DKK 498,- (car plus 5 
people)

• Travel to Halmstad on Thursday, 
Friday or Saturday and back on 
Saturday or Sunday

• Bring out your best offers to support 
the opening of the new route

Opening celebration

Has to be so attractive, that 
Danes can’t say no 



Gitte Krog, Sales & Marketing Manager

Gitte.krog@stenaline.com

Malene Bager, Marketing Coordinator

Malene.bager@stenaline.com

How do we move 
forward?

mailto:Gitte.krog@stenaline.com
mailto:Malene.bager@stenaline.com


Take care!

We are ready for takeoff





Vem är den danska gästen?



Årlig utveckling av gästnätter i Halmstad

Källa: SCB/Tillväxtverket, HSVCSoL

3.

2.

1.



Antalet utlandsägda fritidshus



Sverige i den danska globala 
resenärens ögon

Sverige redan lockat väldigt många 
danskar, så tillväxtpotentialen 
ligger i första hand i att få de 
som redan besökt oss, att 
återvända oftare, stanna längre 
eller spendera mer pengar under 
besöket. 

Källa: Visit Sweden Målgruppsanalyser 2018, Visit 
Sweden/Nepa

10%

66%

6%

17%

Aldrig besökt men intresserad av att besöka

Besökt och intresserad av att besöka igen

Aldrig besökt och inte intresserad av att besöka

Besökt men inte intresserad av att besöka igen

76 %

Intresserade av att besöka Sverige på
semester (gul + grön)



Källa: Visit Sweden Målgruppsanalyser 2018, Visit Sweden/Nepa
Foto: Johnér; Caiaimage, Maskot Bildbyrå AB, Stefan Isaksson

Drivkraftsegment

Nyfikna upptäckare (24%)

Vill uppleva allt möjligt men drivkraften 
är MEST 

• att lära sig nya saker

• uppleva nya städer och platser 

• att hinna göra och se så mycket 
som möjligt av Sverige

Aktiva naturälskare (29%)

Vill uppleva allt möjligt men drivkraften 
är MEST 

• att uppleva naturen

• vara aktiv och röra på sig

• njuta av lugn och stillhet

Vardagssmitande livsnjutare (42%)

Vill uppleva allt möjligt men drivkraften 
är MEST

• att koppla av och slippa rutiner

• njuta av god mat och dryck

• känna sig fri, ha roligt och uppleva 
saker tillsammans med sitt 
resesällskap

1,6 miljoner
Sverigeintresserade 

globala resenärer



De främsta 
associationerna till 
destinationen Sverige…

– Lätt att resa till

– Ett tryggt och säkert resmål

– Bra resmål för camping och stugsemester

– Är en gästvänlig region

– Erbjuder utomhusupplevelser vår, 
sommar, höst som är intressanta…

Källa: Visit Sweden Brand Tracking 2015, 2016 och 2019, Visit 
Sweden/Ipsos

Anna Hållams/imagebank.sweden.se



Vad vill danska 
globala resenärer 
göra i Sverige?

Källa: Visit Sweden Målgruppsanalyser 2018, Visit Sweden/ Nepa
Bas: 1 214 (DGR med Sverigeintresse)

Önskade aktiviteter vid en potentiell Sverigeresa

17%

18%

18%

22%

27%

29%

31%

33%

35%

35%

38%

40%

42%

49%

51%

62%

Besöka familj/vänner i Sverige

Besöka berömda platser från filmer, TV eller böcker

Evenemang (ex konserter, sporttävlingar, festivaler)

Segelbåt-/motorbåtsemester

Kulturupplevelser (design, konst, historia, teater m m)

Utomhusupplevelser/aktiviteter – vintertid

Spa/Wellness/retreat-upplevelser t.ex. på spa-hotell

Besöka nöjesparker, familjeattraktioner eller djurparker

Uppleva svensk kultur, tradition och livsstil

Kulinariska upplevelser (god mat, dryck, restaurangmiljöer)

Shoppa

Rundresa i Sverige

Vandring

Uppleva städer (nöjesliv, museer, restaurangbesök m m)

Utomhusupplevelser/aktiviteter – vår, sommar och höst

Uppleva landsbygden



Foto: Friluftsbyn/imagebank.sweden.se

Vandrarnas och 
cyklisternas önskemål 
• Att kunna kombinera 

vandring/cykling/paddling med andra 
aktiviteter är mycket viktigt

• Guidning önskas av knappt hälften 
bland de som vill vandra/cykla/paddla

• Att kunna hyra utrustning är mycket 
viktigt för de som vill cykla/paddla

Foto: Alexander Hall/imagebank.sweden.se

Källa: Visit Sweden Målgruppsanalyser 2018, Visit Sweden/ 
Nepa
Bas: Den globala resenären med Sverigeintresse som vill cykla 
(IP: 51-58)/ vandra (IP: 92-170) /paddla kajak, kanot (IP: 51-65)



Källa: Visit Sweden Målgruppsanalyser 2018, Visit Sweden/ Nepa
Bas: 667 (DGR med Sverigeintresse och har varit i Sverige för max 3-5 år sedan)

Över dagen (4%) Mitt i veckan (6%) Weekend (15%)

Långhelg (27%) 5-7 dagar (30%) 8+ dagar (16%)

Johan Willner/imagebank.sweden.se

De flesta danska
resenärer stannade 
5-7 dagar



Källa: Visit Sweden Målgruppsanalyser 2018, Visit Sweden/ 
Nepa
Bas: DGR med Sverigeintresse från Danmark som svarat på 
frågan 

10%

12%

25%

27%

35%

43%

 Vet ej

 Aktiviteter

 Boendet för delar av resan

 Ett färdigt pakett.ex.
boende+transport+ev. annat

 Färdmedlett.ex. biljett för flyg

 Boendet för hela resan

Vad skulle du vilja boka?
Den danska Sverige-
besökaren bokar gärna 
själv!

• 24 % vill boka Sverigeresan via t ex 
resebyrå (gäller främst skidsemester)

• 67 % vill boka Sverigeresan själv,     
t ex online



Digitalt beteende

Foto: Alexander Hall/imagebank.sweden.se



Källa: Visit Sweden Målgruppsanalyser 2018, Visit Sweden/ 
Nepa
Bas: DGR med Sverigeintresse från Danmark som svarat på 
frågan 

14%

21%

7%

45%

22%

36%

26%

31%

Snapchat/WhatsApp/Kik

Instagram

YouTube

Facebook

Har inflytande på val av resmål Brukar göra inlägg på semesterresa

Sociala medier och resmålet

Digitalt beteende

15%

54%

57%

 När jag befinner mig på resmålet

 När jag söker inspiration om resmål

 När jag bestämt vart jag ska resa

När brukar resenären läsa omdömen?

65 %
brukar läsa omdömen (”ja, ofta” och ”ja, ibland”)

42 %
brukar själv lämna omdömen (”ja, ofta” 
och ”ja, ibland”)



Skillnader Danmark/Sverige
Nyttiga kommentarer



Distanskänsla: mil eller minuter?

?!



Geografisk känsla: Halland eller Sverige?
Halland



Kom ihåg

• Tänk in målgruppen i all kommunikation – inte inifrån 
och ut. 

• Vad gör du för att möta den digitala besökaren?
Hemsidan är ett viktigt skyltfönster, kom ihåg att 
uppdatera.

• Hur syns du i ett större sammanhang, på websidan, på 
Instagram, Facebook eller andra sociala medier?

• Värdskap!

• Bearbeta befintliga kunder. 

• Var uppmärksam på lokala helgdagar och lov i 
Danmark.



Vinterferie 
v. 8
Norra 
Jylland

Vinterferie v. 7
Sjælland
Mittjylland
Syddanmark

Påskeferie
hela

Danmark
Lör 4 april –
mån 13 april

Långhelg: 
Store 
Bededag  
fre. 8/5

Långhelg –
Kristihimme

lfart

Långhelg –
Pinse

Långhelg –
Pinse

Sommer-
ferie

Sommer-
ferie

Sommer-
ferie

Høstferie:
- hela

Danmark

Juleferie
23/12 –

3/1



Läs mer här: 

www.corporate.visitsweden.com



Tack för mig!

Anna Bengtsson
Region Halland 

anna.n.bengtsson@regionhalland.se
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