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• Ny hemsida – bergslagen.se
• Outdoor-karta
• Filmer för sociala medier
• Utbildningar/coachning i digital närvaro
• Outdoor-guide > cykel/vandring
• Reseanledningar utvecklas –”Outdoor nätverk” startas 

Sök
Köp

Beslutsresan:
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Om nätverket

Mål • Deltagare • Process

Nulägesanalys
och trendspaning

Lindesberg

Kommunikation 
och samarbete

Loka Brunn

Målgrupp 
och marknad

Åkerby Herrgård
Värdskap

Sikfors Herrgård

Paketering
Grythyttans 

Gästgivaregård

Mål • Deltagare • Process
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Förslag ifrån 
förstudien



Bergslagen 
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Bergslagen Weekends

1. Mat- och dryckesresan
En ”skördefest” genom Bergslagen hos och med alla 
våra producenter, leverantörer och anläggningar 
under en helg i september. Smaka på Bergslagen.

• Alla leverantörer erbjuder en outdooraktivitet
• Engagera alla dryckes- och matproducenter
• Tydligt gemensamt program
• Föreläsningar och seminarier
• Gemensam matmarknad

Målgrupp
• Mat/dryckesintresserade från Mälardalen, 

Stockholm, Närke, Värmland och Dalarna 
samt bussresor
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Bergslagen Weekends

2. Outdoor camp
Vi lär oss och upplever överlevnad ute i naturen till-
sammans med en guide i form av ett helgkoncept.

• Ett dygn i vildmarken och ett dygn på boende-
anläggning/hotell

• Vandra, lägereld, ta vara på naturens råvaror, 
lära sig grunderna, vindskjul m.m.

• Neutral utgångspunkt för vildmarksdygnet
• Samarbete med scouterna

Målgrupp
• Par och familjer med äldre barn/tonåringar från 

Mälardalens större städer
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Bergslagen Weekends

3. Sport- och äventyrsweekend
Brett program av utomhusaktiviteter runt om 
i Bergslagen. Alla aktivitetsbolag och arrangörer 
har ”öppet hus” under en helg.

• Kanoter, fiske, höghöjdsbana, forsränning, MTB, 
löpning, ridning, golf m.m. 

• Engagera befintliga aktivitetsleverantörer och 
guider för att skapa ett tydligt program med 
hålltider och aktiviteter

• Gästen bokar sin egen boendeanläggning/hotell

Målgrupp
• Aktiva familjen och aktiva personer i 

Mälardalen, Stockholm, Närke, 
Dalarna och Värmland

outdoor
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Outdoor konferens

Ett outdoorkoncept att sälja in till konferens- och 
företagskunder som vill uppleva vår natur, äventyr 
och nya utmaningar. Perfekt komplement till 
konferensen.

• Koncept att sälja till kunder/företag
• Tydligt skapa alternativ om vad som finns att välja 

på i närheten av sin boendeanläggning
• Attraktivt året om
• Här stärker vi begreppet Outdoor på anläggning-

arnas hemsidor samt stärker Bergslagens region- 
och produktkännedomen

Målgrupp
• Företagskunder i Mälardalen, Stockholm, Närke, 

Dalarna och Värmland samt stortstäderna.
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Det digitala äventyret

Ett digitalt äventyr via en app där gästen kan välja 
olika inriktningar beroende på målgrupp, vilka sevärd-
heter och upplevelser den är intresserad av. Appen 
erbjuder bla en gästbok, länk till sociala medier, 
tävlingar, kunskap och innebär ett statusanvändande. 

• Ett levande digitalt verktyg
• Ett outdoor-spel
• Poängsystem när du uppnår mål i Bergslagen
• Statusbärande verktyg 
• Bra marknadsföring
• Skapa samspel/gemenskap

Målgrupp
• Familjer, målgrupp 25–50 år, geografiskt från 

Mälardalen och större städer
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Matmarathon

Ett matmarathon för enskilda personer och lag inom 
företaget eller kompisgänget som gillar utmaningar och 
folkfest! För livsnjutare som vill motionera och uppleva 
god mat och dryck.

• Individuellt- och lagprestation med olika klasser
• Gourmetstafett
• Gemensamt mattorg med lokala delikatesser
• Producenternas “smaka på”-stationer längs sträckorna
• Gemenskap, naturupplevelse, löptrend tillsammans 

med matintresse
• Middag och avkoppling på boendeanläggning
• Extern arrangör/företagssponsor
• Unikt koncept i Sverige

Målgrupp
• Elit och motionär samt mat och dryckesintresserad

outdoor
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Destination Bergslagen kommer i början av 2017 bjuda 
in till fyra lokala träffar/workshops då vi fokuserar på 
”nätverkets” ideér.

• Datumen är onsdag 11/1, 18/1, 25/1 och 1/2
• Inbjudan skickas ut
• Starten för ett Bergslagens Turist Nätverk (BTN)

Uppföljning
Januari 2017

Hur går vi vidare?
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Copyright: Alla bilder tillhör Destination Bergslagen
och får inte kopieras/användas utan tillåtelse.

www.bergslagen.se


