Fem första stegen – bli hittad på nätet
En resenär besöker i genomsnitt 25 sajter
innan de bokar en resa vilket innebär att
man bör synas på fler ställen än sin egen
hemsida. När de väl är på plats, har de sin
telefon i fickan. Den används för att kommunicera med vänner och familj, fotografera och dela med sig av sina upplevelser,
kolla väder eller norrskensprognoser samt
leta upp närmaste restaurang/tågtid/valutakurs.

Alla företag vill så klart att deras verksamhet ska hamna högst upp i sökresultatet
men det är många faktorer som påverkar
rankningen (värderingen i sökresultatet) av
din verksamhet. Bara Google har tusentals
olika algoritmer som påverkar en enkel sökning vilket innebär att det kan vara svår att
påverka rankingen bara genom en åtgärd.
Sen är det så att de som får flest sökträffar
– är de som rankas högst. Och för att ditt
namn, din verksamhet, ska bli en sökterm –
behövs mer än bara en hemsida.

Här kommer fem steg du som företagare
kan ta för att komma närmare dina (potentiella) kunder. Det här är några av de plattformar som är absolut viktigast för att driva
försäljning. Notera att alla är lika viktiga och
att stegen sker utan inbördes ordning, börja
var du vill! Alla plattformar kräver att du
gör en reguljär uppföljning av ditt innehåll,
att bara registrera sig och låta det falla i
glömska är inte ett bra alternativ.

Om du som företag vill bli hittad på nätet,
behöver du ha vissa saker på plats.
86% av alla reserelaterade sökningar börjar
på Google och de flesta av
dessa sök sker via en
smartphone.
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R Prata med dina
R besökare via
R Facebook
R Etablera en
R hashtag

Dina gäster kommer att dela
bilder på Instagram, skriva
på Twitter, m.m. För att du
ska veta vad de skriver och
uppmuntra dem att dela sina
bilder, behöver du berätta
vilken hashtag (Obs! bara en)
som gäller för ditt varumärke/
anläggning/boende/restaurang/etc.
Använd den själv eller varför
inte presentera på ett trevligt
sätt i receptionen/servetten/
övrigt tryckt material? Se till
att leta upp din hashtag och
klicka gilla samt ge positiva
kommentarer.
Använd gärna hashtagen
#SwedishLapland i företagets
eget flöde, så att dina bilder
kan bli delade via platsvarumärket Swedish Lapland.

R Bli hittad på
R Tripadvisor

Många läser recensioner på
TripAdvisor när de gör efterforskningar kring ett resmål,
boende eller anläggning.
Det är enkelt att registrera sig men recensionerna
kommer inte bara därför. Nej,
det behöver du jobba med.
Uppmuntra dina gäster att
skriva recensioner, läs dem
och svara på frågor.
Observera att vi skriver svara
på frågor, inte gå i försvar
kring deras upplevelser, dina
priser, eller någon annan diskussion du inte kan vinna.
Om du inte erbjuder boende/mat, ska du välja att registrera dig som sevärdhet.
Här registerar du ditt företag:
www.tripadvisor.se/Owners

Om du får en dålig
recension
• Svara på ett professionellt sätt, börja med
att tacka besökaren
som lämnat recensionen.
• Håll svaret så kort
som möjligt.
• Om det är ett klagomål, ta itu med det.
• Var personlig, ha en
positiv ton. Syftet med
ditt svar är att minimera negativa konsekvenser och visa att du är en
människa som bryr sig.
• Berätta att du kommer att vidta åtgärder
för att fixa problemet.
• Om du måste, be om
ursäkt.

Ja, du behöver ha en sida på
Facebook och du ska uppdatera den ca 2 gånger per
vecka, gärna lite oftare. Men
bara så länge det du postar
är relevant för dina fans. Och
svara snabbt på eventuella
frågor!
Även här är det viktigt att
ange kontaktuppgifter och
skriva in ev. öppettider.
Utnyttja även de funktioner
Facebook erbjuder för lokal
marknad/personer på plats.
Du kan skräddarsy hälningsmeddelande till folk på plats
och uppmana dem att checka
in, t.ex.
I Facebook finns även möjligheter att rikta annonser till
folk på plats, så kallade Local
awareness ads vilket kan vara
ett bra sätt att nå besökare
inom området med t.ex.
specifika erbjudanden.

R Din hemsida
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Den bör vara responsiv. Det
vill säga att den är anpassad
för alla skärmstorlekar såsom
smartphones och läsplattor.
Och även om den inte är det,
se till att följande saker är på
plats:
• Dina kontaktuppgifter och
e-post
• Adress
• Öppettider
Det är A och O. Sen finns det
en del tekniska finesser man
kan ta till för att optimera
hemsidan för sökmotorer
men dessa finesser är många
och vissa ganska komplicerade. De sparar vi till en annan
lista. Men tills vidare, följ det
råd Google ger till sökmotoroptimerare: Skriv för
dina besökare.

R Bli vän med
R Google

Om du vill att Google ska
hitta dig och inkluderar ditt
företag på Google Maps, ska
du registrera det på Google
My Business: www.google.se/
business.
Om du är osäker på vilken
kategori du ska använda, välj
Turistattraktion som primär
kategori.
För en snabblektion i hur man
registrerar sig på Google My
Business: www.youtube.com/
watch?v=kYIbbWPBkqM

Nå längre
Affärsutvecklingsprogrammet Arctic
Spirit in Swedish Lapland med inriktning på Digital kommunikation
– online i teori och praktik ger dig de
rätta digitala verktygen för att navigera i det digitala landskapet. Du lär dig
hur man skapar en digital strategi och
hur man efterlever den. Programmet

För dig som vill
fortsätta på din
och ditt företags
digitala mognad

består av tre delar, där de två första
ger dig grunderna och den tredje delen
består av ett antal fristående kursmoment där du som deltagare kan välja
den fördjupning och inriktning som
passar dina behov bäst.

Tänk på
destinationens webbplats!

bas
En introduktion i de mest
grundläggande kunskaperna kring digital närvaro. Vi
går igenom dagens digitala
landskap och vad som krävs
för att navigera där.

fortsättning
Vi går grundligt igenom
olika digitala plattformar
och kanaler och hittar ett
kostnadseffektivt sätt för
ditt företag att kommunicera digitalt.

Mer om ASSL och digital kommunikation hittar du på:

spets
En modul som erbjuds till
de som har gått bas- och
fortsättningskursen eller
har en hög digital mognad.
Här kan du som turistentreprenör välja inriktning och
fördjupning utifrån behov.

psssst!

Här ﬁnns en rad olika möjligheter
för dig som företagare att synas
och marknadsföra ditt erbjudande. Och i förlängningen även få
närvaro på Swedish Laplands
hemsida. Ta kontakt med din
destination för att diskutera
hur du kan berätta om
ditt företag!

www.swedishlaplandvisitorsboard.com

Har du frågor eller är
Ta kontakt med Johanna Ögren, Digital Communication Manager
intresserad av att lära dig
johanna.ogren@swedishlapland.com eller 070-373 18 89
mer om digital kommunikation?

Destination Capacity
Building in
Swedish Lapland

Den här informationen är framtagen för att stärka den digital tillgängligheten bland besöksnäringsföretag inom destinationen Swedish Lapland. Att stärka den digital tillgänglighet för små- och medelstora företag i
besöksnäringen är en del av projektet Destination Capacity Building in Swedish Lapland. Genom digital tillgänglighet skapas tillväxt.

