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Åsnens varumärkesplattform
Åsnens VISION

Åsnen är det självklara valet för människor som söker hållbara,

berikande och unika Natur- och KultUrupplevelser

Åsnens POSITION

Åsnen – Sveriges ledande Nationalparksdestination, genom
upplevelser, lärande och berättande

Åsnens VARUMÄRKESLÖFTE

Naturen på riktigt!



Diskutera och enas om 
vilka ni anser vara de 2 
viktigaste sakerna vi kan

göra för att stärka
Åsnens varumärke
och vår position?

• Bättre kollektivtrafik till och runt i destinationen
• Bättre mobiltäckning
• Tillgänglighet
• Politiskt engagemang från alla Åsnenkommunerna
• Arbeta med säsongsförlängning mot såväl svensk som 

internationell marknad
• Ökad kunskap om bl.a. naturen
• Lokalbefolkningens engagemang och värde
• Samverkan och samarbete för bättre cross selling och paketering
• Kommunicera hållbarhet tydligt
• Värdskap
• Stärka positionen på svensk marknad
• Lyfta fram reseanledningar med aktiviteter och camping
• Större utbud av mat(restaurang) och boende
• Mer fokus på målgrupperna skolbarn, nysvenskar och äldre
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Organisering och roller i ett framtida scenario

Gestaltning, skyltning och information

Analyser och omvärldskunskap

Utbudsutveckling och kvalitetssäkring 

Värdskap, ambassadörer

Marknadskommunikation och B2B-
samarbete

Intern marknadsföring och kommunikation

Infrastruktur och tillgänglighet

Kompetens- och kapitalförsörjning

Kultur & design

Natur & äventyr

Affärs-
strategier

Stödjand
e
processer

Tema
n



Samverkan och centrala processer 3
Samlad uppdragsdialog med Destination Småland



Tips

• Att ta fram rätt ingångsvärden till den årliga handlingsplanen är mycket viktigt 
för Åsnens utveckling. Hur kan vi som aktörer få en samlad röst?

• I förslaget till arbetsform är ambitionen att genomföra 2 större möten. Ett för 
att utvärdera vad som hänt och erhålla lite kunskap om trender, efterfrågan, 
gästundersökningar mm. Det andra för att göra prioriteringar för kommande 
års aktiviteter utifrån våra behov. 

- Hur ska mötesformerna se ut för att vara effektiva och motiverande? 

- Vilka data/beslutsunderlag behöver vi?

- Hur ska vi få in förslag till åtgärder från medlemmar, företag, föreningar 
(enkät, möten…)

- Hur ska vi få fram en gemensam prioritering av åtgärder?



Hur kan vi se till att få fram
aktörernas (företagens, 

föreningarnas) runt Åsnens
gemensamma ingångsvärden till 

de årliga handlingsplanerna i
enlighet med de nya

arbetsformerna?

• Nätverkande i mindre och större grupper
• Regelbunden kommunikation i olika former
• Viktigt med möten, digitala och fysiska (när det blir 

möjligt)
• Dest. Åsnen genomför 2 årliga möte för infoutbyte
• Tematiska nätverk som ”undernätverk”, 

produkt/geografi el annat
• Nyttja andra nätverk (bransch, intresse m.fl.) för 

kunskapsinhämtning/spridning
• Input till Dest. Åsnen ideella förening
• Föreningen sammanställer input

• Politisk samverkan
• Myndighetsutövning
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Tips 

• Hur kan ni öka värdet på era erbjudanden för att kunna ta mer betalt?

• Nöjda gäster stannar längre, konsumerar mer, sprider budskapet och återkommer. Hur kan ni stärka värdskapet?

• Det snabbaste och bästa sättet att öka omsättningen är att få befintliga gäster att stanna längre och konsumera mer. 
Rekommendera varandra och paketera tillsammans. Vad kan ni göra för att utveckla detta?

• Hur kan ni underlätta för era gäster att bli goda marknadsförare av Åsnen i sina digitala kanaler? Instapoints på vackra platser…?

• Vilka partners kan ni samarbeta med på destinationen och i er omvärld, 

( t ex hotellen i Växjö m fl)



Vad kan vi i näringen
göra tillsammans
för att stärka Åsnen 

inför och under 
sommaren 2021?

• Länka till uppdaterade hemsidor, Visitasnen samt egna webbsidor
• Covidanpassade aktiviteter
• Öka kunskapen om varandra och varandras utbud för att skapa 

längre stanntider och ökad konsumtion
• Samarbeta och öka samverkan mellan företagen
• Samverka med hotell i närliggande städer
• Produktutveckla för ökad stanntid
• Lyfta fram aktiviteter och inspirera till bokning
• Paketera, kvalitet, öka förädlingsgraden
• Tematisk marknadsföring för t.ex. campingar
• Lyfta POI utmed leder
• Samverka med ”dragare” för att öka stopp hos fler i Åsnen
• Utveckla barn/familjeaktiviteter
• Digitalt bokningsbart
• Nyttja aktiviteter kring Friluftslivets år för kommersiella produkter, 

nu och i framtiden

Fortsättning nästa sida
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Vad kan vi i näringen
göra tillsammans
för att stärka Åsnen 

inför och under 
sommaren 2021?

Fortsättning från förra sidan
• Gemensam marknadsföring för destinationen 
• Riktad digital (SoMe) marknadsföring mot svenskar, nationellt, 

regionalt och lokalt
• Nå ut till tidigare gäster, lokala och regionala besökare
• Hop-on hop-off buss
• Förebygg massturism
• Attrahera Husbilsturister
• Utveckla betalningssystem för kanotister 

• Goda exempel. Hemmatipset och MATrundan

Workshop 3, fortsättning




