
 

Så kan du synas på www.visitmittskane.se!  
  
Ta chansen att synas på visitmittskane.se, vår nya interaktiva sida. Här kan besökaren hitta information och 
surfa runt för att hitta sitt nästa besöksmål. Webbsidan är byggd utifrån besökarens behov och 
sökmönster på Google, så vi är säkra på att den är träffsäker och svarar på de frågor en besökare vill ha 
svar på. Visste du att till exempel vår inspirationsartikel på hemsidan med ett tillhörande inlägg på 
Facebook i november 2022 hade 5000 exponeringar och 667 interaktioner. Nästan lika många hade 
klickat sig in till artikeln. Ett kanonbra resultat i förhållande till antal följare på Facebook och redan innan vi 
ens har hunnit börja arbeta med marknadsföring och spridning av webbsidan.  

Vi kommer ständigt att växa och ta mer utrymme både på sociala medier och på webben. Med hjälp av 
statistik från vår nya webbsida och därmed värdefull information kring hur våra besökare tar till sig 
information kan vi ständigt uppdateras och förbättras. Dessutom är det bevisligen enklare att nå ut genom 
bruset när vi gör det tillsammans och inte bara en och en. Se till att du är med från början och skapar vår 
gemensamma plattform för besöksnäringen i MittSkåne. 

Är du medlem i Företagarföreningen MittSkåne har du möjlighet att synas extra både på webbsidan och 
på Facebook och dessutom på Instagram. Men även du som inte är medlem har möjlighet att synas och 
boosta ditt företag. Se möjligheter och våra förmånliga paket på nästföljande sidor.  
  
Oavsett om du är medlem eller inte så tänk på att säkra dina kontaktuppgifter och öppettider i din Google 
my business samt att du har en uppdaterad och aktuell egen webbsida som vi kan länka till. Har du 
säsongsöppet och stängt under perioder? Glöm inte meddela oss! 
  
Är du tveksam kring vad som gäller så mejla gärna Lotta Ihse, hej@urbanbalanceclub.se 
   
Vill du bli medlem eller har medlemsfrågor? Kontakta någon i styrelsen för Företagarföreningen Mitt 
Skåne eller mejla till info@mitt-skane.se. Du hittar fler kontaktuppgifter på www.mitt-skane.se/om-oss/ 

Vänliga hälsningar 
Företagarföreningen MittSkåne 

Företagarföreningen MittSkåne • info@mitt-skane.se

http://www.visitmittskane.se/
http://visitmittskane.se
mailto:hej@urbanbalanceclub.se


Våra paket: 
OBS! Då vi har en ny sida så kör vi rabatterade priser det första halvåret. Priserna gäller därför från och 
med 1/1-2023  till och med 30 juni 2023. Därefter gäller ordinarie priser.  

Detta ingår kostnadsfritt för dig som är medlem: 
Synlighet på första sidan någon gång under året 
En egen landningssida med text, bild och 
kontaktuppgifter 
Att stå som ”utvald” destination i sökfunktionen 
Att stå som ”utvald” och hamna först under varje 
undermeny och kategori som lämpar sig för ditt 
erbjudande 
Att som ”utvald” alltid hamna överst i resultatlistan under 
sök. 
Att synas i evenemangskalendern med obegränsat antal 
evenemang. 
Call-to-action-puffar på din landningssida. En CTA är en 
bild med kort text till något du vill lyfta fram, t ex att du 
kan arrangera bröllop på ditt boende, har en rabatt för 
något eller annat som lockar specifik målgrupp eller 
under specifik säsong. 
Att bli boostad på Facebook ofta. 
Att bli boostad på Instagram. 

Detta ingår kostnadsfritt för dig som är icke-medlem: 
Synlighet på sidan med företagsnamn, standardbild, 
adress och länk till din webbsida. 
Synlighet på kartan 
Synlig destination i sökfunktionen 
Synlighet under undermeny och kategori som lämpar 
sig för ditt erbjudande. 
Att bli boostad på Facebook ibland. 

Första sidan: 
Du kan synas på vår första sida utan att vara medlem. Då 
syns du antingen under rubriken ”Upptäck MittSkåne”, 
”Hitta ditt nästa resmål” eller i ”Instagramflödet”.  

Pris: 
Medlem: 0 kr 
Icke-medlem: 500 kr för synlighet under 2 månader. Tiden kommer vi överens om när du bokar. 
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Artikel för inspiration: 
En artikel på webbsidan under det vi kallar ”inspiration”. Vi 
kommer ut till dig, intervjuar dig och tar foton. Det blir ett 
reportage ”bakom kulisserna” om dig, ditt företag, någon 
aktivitet du har eller annat som du vill lyfta fram. I detta 
paket ingår dessutom tre stycken Facebook-inlägg som 
länkar till artikeln. Dessa läggs upp inom en månad och på 
tider då vi har som mest räckvidd. Du får också artikeln och 
bilderna så att du kan använda det som marknadsföring i 
dina egna kanaler (du behöver ange upphovsperson). 

Pris: 
Medlem: 1500 kr 
Icke-medlem: 3000 kr 

Paketlösning: 
Har du en samarbetspartner eller kanske två? Eller har du 
kanske en egen paketerad upplevelse? Då kan du eller ni 
tillsammans skapa en paketlösning såsom t ex boende x, 
guidad tur med y och middag på restaurang z. Vi kan göra 
en egen landningssida för ert paket och boosta den 
direkt i vårt sök och i undermenyn under ”Att göra”. Det 
innebär stor synlighet för er. Dessa paket funkar fint för t ex 
säsongs- eller aktivitetsbaserade teman: höstkul, 
sommaräventyr, vandringspaket, romantisk helg etc. Vi 
lyfter också paketet på Facebook en gång då vi har som 
mest räckvidd.  

Pris: 
Medlem: 800 kr 
Icke-medlem: 1500 kr 

Boosta dina evenemang: 
Du vet väl om att alla evenemang som är intressanta för en 
turist kan komma med i vår evenemangskalender. Skicka in 
ett dokument per evenemang.  

Pris: 
Medlem: 0 kr 
Icke-medlem: 0 kr för upp till 10 evenemang/år. Därefter 500 
kr för 1-5 evenemang. 
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Call to action: 
Du som är medlem har en egen landningssida på 
visitmittskane.se. På den har du möjlighet att boosta tre av dina 
mest uppskattade evenemang eller aktiviteter med något som 
kallas ”call to action”. Det är en möjlighet för dig att pusha lite 
extra för det du vill lyfta fram. Du kan länka direkt till en specifik 
sida på din webbplats. Skicka in information till oss så 
uppdatera vi det helt kostnadsfritt.  Då en icke medlem inte har 
en landningssida är den här funktionen inte möjlig. 

Pris: 
Medlem: 0 kr 
 

Bronspaket:  
Vill du boka in allt ovanstående och göra ditt företag riktigt synligt under en viss period? Boka då in i tid 
om du t ex vill synas under högsäsong. Det är först till kvarn som gäller.  
Pris för allt ovanstående: 
Medlem: 2000 kr (artikel och paketlösning) 
Icke medlem: 4000 kr (första sidan, artikel, paketlösning, obegränsat med evenemang) 

Silverpaket: 
Vill du boka in allt ovanstående och göra ditt företag riktigt synligt under en viss period? Boka då in i tid 
om du t ex vill synas under högsäsong. Det är först till kvarn som gäller. I silverpaketet får du dessutom ett 
så kallat pop-up fönster på första sidan på webben 2 gånger inom ett år där du ligger kvar 1 månad i 
taget. Ett inlägg på Facebook och ett på Instagram under perioden. Marknadsföringsperioden fastställer 
vi under bokningstillfället. 
Pris för allt ovanstående: 
Medlem: 4000 kr (artikel, paketlösning, pop-up fönster, ett inlägg SoME) 
Icke medlem: 9800 kr (första sidan, artikel, paketlösning, obegränsat med evenemang, pop-up fönster, ett 
inlägg SoMe) 

Guldpaket: 
Vill du boka in allt ovanstående och göra ditt företag riktigt synligt under en viss period? Boka då in i tid 
om du t ex vill synas under högsäsong. Det är först till kvarn som gäller. I guldpaketet får du förutom ett så 
kallat pop-up fönster på första sidan på webben 4 gånger inom ett år där du ligger kvar 1 månad i taget. 
Du får också extra mycket synlighet på både Facebook och Instagram under samma period. 
Marknadsföringsperioden fastställer vi under bokningstillfället.  
Pris för allt ovanstående: 
Medlem: 8000 kr (artikel, paketlösning, pop-up fönster, extra synlighet i SoMe) 
Icke medlem: 19 600 kr (första sidan, artikel, paketlösning, obegränsat med evenemang, pop-up fönster, 
extra synlighet i SoMe) 
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