
Turistrådet Västsverige – en del av Västra Götalandsregionen

Varumärkesplattform 
för  Västsverige och 
Bohuslän







Våra prioriterade exportmarknader – stenhård 
konkurrens 



Hur når vi målgrupperna? 

Integrerad kommunikation och exportmogna produkter

- Kampanjer 

- Utländska reseledet 

- Press & PR 

- Sociala Medier

- Webben – hit hänvisar vi all trafik från 
marknadsaktiviteter 







SYFTE

• Skapa tydlighet kring vad Västsverige 
ska kommunicera nationellt och 
internationellt.

• Skapa ett paraplyvarumärke som 
regionens aktörer kan använda för att 
addera värde.

• Ta fram ett verktyg som hjälper oss 
kommunicera enhetligt och utveckla 
nya produkter.



VÄGLEDANDE MATERIAL



Strategiska vägval

• Från högsommar till fokus på hela året

• Från passiv till aktiv



• Visa upp alla årstider • Inspirerande människor • Visa hela upplevelsen



KULTURMÅLTID NATUR

FOKUSOMRÅDEN – våra främsta reseanledningar





PROFILBÄRARE –
• UNIKA RÅVAROR

• MÅNGSIDIGA VATTEN

• KONTRASTRIKA NATUROMRÅDEN

• INSPIRERANDE MÄNNISKOR











VÅR EGEN FORMEL FÖR PRODUKTUTVECKLING









Syfte med Guide till varumärket Bohuslän

• Guiden till bilden av Bohuslän ska:
• Förtydliga bilden av Bohuslän 
• Öka Bohusläns attraktivitet hos valda målgrupper samt bidra 

till att fler besökare kommer hit

• Den ska vägleda prioriteringar:
• Produktutveckling – att få fram rätt reseanledningar
• Kommunikation: Budskap, bildval, inriktning i aktiviteter och 

kampanjer



• Bohuslän och Västsverige stärker varandra genom 
att ha samma grafiska utformning och profil.

• Vi använder oss av samma typ av garantstrategi 
som för Västsverige.

• Internationellt kan Bohuslän vara en del av 
avsändaren 
a part of West Sweden/  in West Schweden



Ett Bohuslän – tre profilbärare

• Ringar in och definierar regionens karaktär och 
personlighet.

• Representerar det som är specifikt för regionen och 
som efterfrågas av valda målgrupper. 

• Regionens ”ikoner”. 





Bohusläns skärgård är redan en av Sveriges 
ikoner 











Turistrådet Västsverige – en del av Västra Götalandsregionen

Verktygslådan
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