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HÄR ÄR DIN KARTA OCH KOMPASS.
Nu ska vi ut på en resa. En lång sådan. Närmare bestämt till Uppsala år 2020 – och vidare.
Väl framme kommer vi tillsammans att ha minst dubblerat stadens turistomsättning. Tillsammans
har vi gjort Uppsala till top of mind bland resmål för privatresande, konferensgäster och
evenemangsbesökare. Tillsammans har vi fått regionens besöksnäring att blomstra.
Tillsammans är ordet – och varje medresenär är viktig. För att lyckas skapa en framgångsrik
besöksnäring är det viktigt att alla drar åt samma håll. Den destinationsstrategi du just nu
håller i din hand är vår gemensamma karta och kompass som visar vägen. Vår vision är
ett stort rött kryss på kartan: Hit ska vi! Det visar tydligt var vi vill befinna oss om några år
och vad människor ska säga om oss då.
Resan börjar med ett bra utgångsläge. Uppsala är idag ett av landets tio populäraste
destinationer och tredje största mötesstad med en besöksnäring som omsätter drygt
1,7 miljarder per år. Nu ska vi bli ännu bättre och ännu större. Tillsammans.
Packa med denna destinationsstrategi i bagaget. Den hjälper oss att hålla rätt kurs mot
framtiden.
Lycklig resa!

Ett stort tack riktar vi till: Linus Tunström, Mats Molander, Liisa Hundertmark, Engla Bertolino, Ann-Sophie
Myrefeldt, Mats Block, Gisella Bengtsson, Arne Skoglund, Lasse Svensson, Sten Bernhardsson, Joachim
Danielsson, Tia Eriksson, Mathias von Schlieben, Jonas Curling, Mattias Enström.
Ett extra stort tack riktar vi till: Graffman AB som framgångsrikt och ödmjukt lett processen med strategiarbetet.

Det här är en förkortad version av vår strategi för besöksnäringen i Uppsala. Fullständigt strategidokument kan du ladda ner på www.destinationuppsala.se
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NULÄGE – HÄR ÄR VI

STARTPUNKTEN FÖR VÅR RESA.
För att bestämma sig för en riktning, en strategi, måste man först och främst konstatera var man
befinner sig idag. Vad tänker och tycker människor om Uppsala? Vilka guldkorn har stadens
besöksnäring att erbjuda? Hur starka är vi i konkurrensen med andra destinationer?
Vi kan glädjande nog konstatera att vi startar från en stark
position. Gästnätterna har ökat de senaste åren. Stadens
besöksnäring omsätter drygt 1,7 miljarder per år, skapar
sysselsättning åt nästan 1450 personer och gav nästan
130 miljoner i skatteintäkter till kommunen! Det är bra siffror,
riktigt bra. Men vi är inga som nöjer oss. Tvärtom. Bra kan

alltid bli ännu bättre. För att lyckas vässa oss ytterligare som
besöksmål krävs det att vi vill och vågar satsa tid, pengar
och engagemang. Och det viktigaste av allt: Att vi gör det
tillsammans. För att slå fast vårt nuläge har vi arbetat med
webbenkäter, referensgrupper, workshops, intervjuer och
branschdata från tidigare undersökningar.
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Figuren visar hur varje krona fördelade sig i
stadens besöksnäring 2012. Med andra ord,
vad Uppsalas turister väljer att spendera sina
pengar på.
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Drygt 70% tycker
att Uppsala är attraktivt att besöka.
I topp jämfört med
svenska städer i
undersökningen!
Källa: destinationuppsala.se/
marknadsanalys
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VISION – HIT VILL VI

VART SKA VI OCH HUR TAR VI OSS DIT?
Nu när vi känner till vårt utgångsläge är det dags att höja blicken och se framåt. Mot år 2020.
Till dess ska vi tillsammans gjort Uppsala till en ännu mer attraktiv kommun att besöka, leva
och verka i.
Vad vinner vi på att satsa helhjärtat på vår destination?
Mycket. Tack vare en gemensam kraftsamling kan vi
bredda stadens utbud av upplevelser, restauranger,
shopping och evenemang. Det i sin tur leder till växande
verksamheter med blomstrande affärer… vilket i sin tur
leder till att samhällsservicen utvecklas… vilket i framtiden
betyder fler nyinflyttade, ökad kompetens, nyetableringar,
investeringar och studenter.
Till år 2020 ska Uppsalas besöksnäring:
• Ha minst dubblerat sin turistomsättning
• Vara en av Sveriges exportmogna destinationer
• Kraftigt ha ökat antalet övernattningar
•H
 a ökat antalet entreprenörer och sysselsatta
inom besöksnäringen

•V
 äsentligt ha stärkt stadens kännedom och attraktionskraft nationellt
•Ö
 kat sin marknadsandel på prioriterade utlandsmarknader
• Fått ett medialt genomslag
•Ö
 kat antalet genomförda stora konferenser och
kongresser
•Ö
 kat antalet publika evenemang som har mer
än 1 000 besökare
Sist men inte minst ska vi ha ökat graden av samverkan.
Med andra ord hoppas vi på att fler aktörer engagerar
sig i destinationens gemensamma aktiviteter och mötesforum.
Att just du sitter med vår destinationsstrategi i din hand är
ett alldeles utmärkt första steg på vägen.

STRATEGI UPPSALA

7

DESTINATIONEN UPPSALAS VISION 2020:

INTERNATIONELLT OCH NÄRA. EN PLATS DÄR
INNOVATION OCH DJÄRVA MÖTEN ÖVERRASKAR.
Vad menar vi med internationellt, nära, innovation, djärva möten och överraskar? Låt oss djupdyka
in i visionen och definiera varje ord närmare, för att bättre kunna förstå helheten.

INTERNATIONELLT

NÄRA

Uppsala är redan en internationell destination för kongresser
och möten. Utmaningen de kommande åren är att bli en
exportmogen och internationellt uppmärksammad destination
även för fritidsresande. Vi ska vara mångkulturella, språkanpassade, välkomnande och med stolthet dela med oss av vår
identitet, historia och kultur.

Närhet och tillgänglighet är några av våra konkurrensfördelar.
Vi har närhet till bra kommunikationer med flyg, tåg och bil.
Dessutom har vi nära mellan våra besöksmål, aktiviteter och
boendeanläggningar. Då våra gäster söker allt fler upplevelser
på kortare tid är det viktigt att fortsätta bygga på närhet och
tillgänglighet i vår produktutveckling.

INNOVATION OCH DJÄRVA MÖTEN

ÖVERRASKAR

Vi har en unik kultur, historia och kunskap. Utmaningen
framöver är att använda den innovationsförmåga som präglat
Uppsala till att nu även omfatta besöksnäringen. Djärva möten
och spännande upplevelser skapas i skärningspunkten mellan
traditionellt och nytt.

Uppsala är en stad som överraskar. Vi är en storstad med
promenadavstånd, många grönområden och ett levande caféoch studentliv. Vi överraskar med spännande evenemang i unika
historiska miljöer och en välkomnande atmosfär. Vi är överraskande stolta över vårt Uppsala.

VÅR VISION SKA:
Uttrycka vår gemensamma bild av ett
önskvärt framtida
tillstånd.
Ge kraft och riktning.
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PROFIL – SÅ SKA BESÖKAREN UPPLEVA OSS

VARFÖR ÄR UPPSALA RESMÅLET MED STORT R?
Nu har vi en vision med i bagaget som berättar om vart vi ska. Nästa steg är att sätta fingret på hur
ska vi vara för att bli sanna vårt varumärke och nå vår vision.
Nedan beskriver vi de värden vi har idag – ord vi skulle bli stolta om våra besökare och målgrupper förknippar med Uppsala.
Det här är vår definition av destinationens profil. Hur du sedan använder den i din verksamhet är upp till dig.

VÄLKOMNANDE

SMIDIGT

Vi är generösa med vårt Uppsala och möter våra gäster
på ett varmt, respektfullt, personligt och nyfiket sätt. Inget
gör oss gladare än när våra besökare trivs här, stannar
längre, återkommer och rekommenderar oss till andra.

Det ska vara lätt att hitta information om Uppsala, att boka
och resa hit samt arrangera möten och evenemang. Våra
besökare ska smidigt kunna ta sig mellan våra olika resmål
och aktiviteter. I stadens centrum är det nära till allt och enkelt
att strosa runt, shoppa, fika, äta och roa sig.

ÖVERRASKANDE
Uppsala är en stad som överraskar och som överträffar våra
gästers förväntningar. Här är det överraskande nära till allt.
Stadens kultur och historia överraskar – precis som våra anrika
miljöer, gröna parker och fantastiska årum. Fler överraskande
inslag är stadens pulserande stadsliv samt innovativa och
forskningsledande universitet och företag.

INSPIRERANDE
Dagens och morgondagens besökare vill bli inspirerade, engagerade och delaktiga i platsen och dess utbud. De vill delta i
olika former av aktiviteter och upplevelser och gärna lära sig
nya saker. Många söker sig till platser som de uppfattar som
genuina och som har en story att berätta. Som Uppsala.

Vi definierar tre
positioner för våra
respektive affärsområden: privatresande,
möten & konferenser
samt evenemang.
Vänd så berättar vi
mer…
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POSITION – PRIVATRESANDE

PRIVATRESANDE. BESÖKARE. TURIST. GÄST.

MÅLGRUPP: DEN GLOBALA RESENÄREN

KÄRT BARN HAR MÅNGA NAMN.

Precis som många andra stora destinationer och regioner använder vi oss av VisitSwedens* målgrupper. Den målgrupp som är
aktuell för Uppsala inom privatresesegmentet kallas ”Den globala resenären”. Det är en ekologiskt och socialt engagerad person
som söker annorlunda, lärande upplevelser och aktiviteter på genuina resmål. Personerna inom målgruppen bokar ofta sin resa
på nätet, har god resvana samt ställer höga krav på tillgänglighet och aktiviteter.

För att lyckas nå fram till turisterna gäller det att vara tydlig som destination. Vad är det vi kan
leverera? Vilka är våra målgrupper? Och varför ska man åka till just Uppsala av alla ställen?
Vad har stadens besöksnäring att erbjuda? Hur starka är vi i konkurrensen med andra besöksmål?
Uppsalas unikitet ligger i mötet mellan vår särpräglade historia,
kultur och kunskapen i den anrika universitetsstaden. Härifrån
kommer många välkända kulturpersonligheter och vetenskapsmän som har varit banbrytande, internationella föregångare.

Vår framtida framgång bygger på att ta detta arv vidare och
utveckla det. Våra gäster ska inte vara passiva åskådare eller
åhörare. Nej, vi vill att de ska delta aktivt och vara en del av
upplevelsen.

UPPSALAS POSITION, PRIVATRESANDE

”

Vi är ledande på att
tillgängliggöra vår kultur,
historia och kunskap genom
lustfyllda möten och upplevelser där deltagande,
interaktivitet och lärande
står i centrum.

KUNSKAP

KULTUR

Inom målgruppen har VisitSweden valt ut fyra segment, varav Uppsala prioriterar två, nämligen WHOPs och DINKs.

WHOPs – Wealthy Healthy Older People
• Oftast äldre par med utflugna barn
• Vitala och friska
• Spenderar sina pengar på resor, nöjen, upplevelser
och vardagslyx
• Vill uppleva naturen, gärna med en kombination
av lättare aktiviteter
• Efterfrågar bra boende och vällagad mat
• Kulturintresserade
• Söker kunskap och vill lära sig nya saker

Beroende på utvecklingen av Uppsala som destination
och dess utbud kan även familjer bli ett prioriterat
segment framöver.
Active Family
• Vill göra saker tillsammans – resan blir ett sätt att umgås
• Söker aktiviteter för alla familjemedlemmar
• Starkt intresse för natur- och kulturupplevelser och
sportaktiviteter

DINKs – Double Income No Kids
• Yngre vuxna utan barn som reser i par eller med vänner
• Har god resevana och ställer höga krav på resmålet
• Tycker gärna till om sitt resande i sociala medier
• Kulturintresserade
SÄG HEJ TILL DEN GLOBALA

HISTORIA

RESENÄREN!
En ekologiskt och socialt engagerad
person som söker annorlunda,
lärande upplevelser och aktiviteter
på genuina resmål.

Källa: Destination Uppsala AB

*Källa: visitsweden.com

12 STRATEGI UPPSALA

STRATEGI UPPSALA

13

INTERNATIONELLT POSITIONSTEMA: SWEDISH LIFESTYLE
VisitSweden marknadsför Sverige under en rad teman internationellt. Uppsala passar perfekt under Swedish Lifestyle,
ett tema som vår destination kommer att fokusera på och vara verksam inom.
Vad är ”Swedish Lifestyle”?
• Fördjupade upplevelser av svensk kultur och svensk livsstil
• Innefattar allt från design till historia och traditioner
• Möten med människor som berättar något om det moderna Sverige och vårt ursprung
• En kultur som är naturnära, enkel, hållbar och respektfull och samtidigt öppensinnad, nyfiken och innovativ
Denna produkt- och marknadsföringsmatris förklarar hur aktiviteter och teman kan förstärka vår valda position inom privatresesegmentet i Sverige. Den fungerar som ett
verktyg för att göra fler och bättre affärer. Innehållet är inte hugget i sten. Vi uppmuntrar innovativa idéer, nya spännande tankar och vi vill gärna ha fler profilbärare.
Tema

Naturupplevelser

Kultur &
historia

Kunskap &
vetenskap

Idrott

Möten &
kongresser

Atmosfär

Profilbärare*

Fyrisån
Fjällnora
Mälaren, Ekoln
Linnéstigarna
Gamla Uppsala

Uppsalas historiska
stadscentrum
Historiska händelser
och personer
Linné
Körlivet
Uppsala högar
Studentnationerna

Linné, Celsius och
andra vetenskapsmän
Nobelpristagare
Universiteten

Studentidrotten
Elitidrottslag/
--föreningar
Idrottsprofiler

UKK
UU
SLU
Svenska kyrkan
Kluster: Clean Tech, ICT,
Life Science

Svensk ”livsstil”
Årummet
Cafékultur
Antikt och loppis
Pelle Svanslös
Fyrisån
Engelska parken
Güntherska
Ofvandals

Evenemang

Vikingarännet
Trädgårdsnatt

Gitarrfestivalen
Valborg
Kulturnatten
Kortfilmsfestivalen
OD’s Caprice
Linnédagarna

Forskarfredagar
Nobelföreläsningar
Kongresser
SciFest

Storvretacupen
Isracing
Skandis
Studentidrott

Fyrishov
Uppsala Arena
Storvretacupen
Health Summit

Matfestivalen
Bondens marknad
Kaffe & chokladfestivalen
Valborg

UKK
Stadsteatern
Botaniska trädgården
Linnéträdgårdarna
Katalin

UKK
UU
SLU
Biotopia
UU Museer

Fyrishov
Studenternas IP

UKK
UU
SLU
Fyrishov
Studentnationer

Botaniska trädgården
Stadsträdgården
Årummet
Vaksala torg

Arenor
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Marknader

Tyskland
Sverige

USA
Sverige
UK
Tyskland

USA
Sverige
UK
Tyskland

Sverige

Sverige
Internationell: fokus på
tre kluster

USA
Sverige
UK
Tyskland

Målgrupper

DINKs
WHOPs
Active Family

DINKs
WHOPs
Active Family

DINKs
WHOPs

DINKs
WHOPs
Active Family

Global enterprices
Meetings
Forskare/akademiker

WHOPs
DINKs
Active Family

*De företeelser, produkter eller arenor som idag gestaltar våra teman på ett bra sätt.
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POSITION – MÖTEN & KONFERENSER
MÅLGRUPPER: REPRESENTANTER INOM LIFE SCIENCE, ICT OCH CLEAN TECH

TRÄFFPUNKT UPPSALA.
Uppsala är landets tredje största mötesstad – en naturlig plats för konferenser, mässor, kongresser,
seminarier, events och utbildningar. Det ska vi vara stolta över. Men bra kan alltid förbättras. Hur
vässar vi oss ytterligare för att bli en ännu bättre som mötesstad?
Merparten av de möten som idag arrangeras i Uppsala
har kopplingar till stadens universitet, sjukhus, offentlig
verksamhet, myndigheter samt framgångsrika företag inom
klustren. Majoriteten av dem arrangeras under veckodagar
som ett engagemang direkt kopplat till arbetet och där
arbetsgivaren/uppdragsgivaren står för kostnaderna som
t ex avgifter, logi och resor och mat. Många av mötesoch konferensdeltagarna passar även på att göra saker
på egen hand som shopping, museibesök etc. Vi ska
fortsätta verka för att så många möten som möjligt inom
alla fakulteter, sjukhuset, offentliga organisationer,
föreningar, kulturen och idrotten förläggs i Uppsala.

Mötesindustrin:
• Kongresser, konferenser, mässor och symposier
• Seminarier, workshops, styrelsemöten och årsmöten
• Bolagsstämmor, ledningsgruppsmöten, temadagar
och arbetsmöten
• Events, kick-offs och incentiveprogram
• Technical visits, mässor och utbildningar

Målgruppen vi vänder oss till är verksamma inom de tre
klustren på en internationell nivå. För övriga branscher och
områden arbetar vi framförallt på den svenska marknaden,
med målsättningen att vi ska vi behålla och befästa vår
position som landets tredje mötesdestination efter Stockholm
och Göteborg.
Ett nationellt/internationellt möte eller kongress hamnar ofta
på en destination därför att en lokal ambassadör erbjuder
sig att vara värd för nästa sammankomst. Det innebär att
alla uppsalabor med nationella och internationella nätverk
– forskare, politiker, företrädare för näringsliv och ideella
organisationer – är en viktig målgrupp. Dessa måste vara

trygga i rollen som värdar och ha en grundläggande kunskap
om mötesmöjligheterna i Uppsala för att kunna agera som en
första marknadsförings- och försäljningskanal.
Profilbärare – vad sätter vi i ”skyltfönstret”
Precis som för teman inom privatresesegmentet finns också
profilbärare för mötesstaden Uppsala. Vi kan likna dessa vid
”lockvaror som vi sätter i skyltfönstret” och som kan användas
för att sälja in Uppsala som mötesstad:
•
•
•
•

Uppsala Konsert & Kongress
Uppsala universitet
Sveriges Lantbruksuniversitet
Kluster

UPPSALAS POSITION, MÖTEN & KONFERENSER

”
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Uppsala är världsledande
på möten och konferenser
inom vetenskap, särskilt
inom Life Science, ICT och
Clean Tech under årets
alla månader.

KUNSKAP

KULTUR

Källa:

HISTORIA

Källa: Destination Uppsala AB
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GRUNDLÄGGANDE FAKTORER FÖR VAL AV MÖTESPLATS*
Tryggt och säkert. Förstärka känslan av att Uppsala är en
trygg plats, vilket omfattar allt från stadsplanering till värdskap.
Bra kommunikationer. Visa på vårt överlägsna läge med
närhet till Arlanda och mitt på den norra stambanan.
Lokalernas kvalitet och utrustning. Här står Uppsala
sig väl i den nationella konkurrensen.
Service, bemötande och språkkunnighet. Ett
ständigt pågående arbete hos frontpersonalen för möten, men
också för uppsalabon i allmänhet.

Spännande och utvecklande miljöer och kringaktiviteter. Här finns en stor utvecklingspotential för Uppsala;
tydliga erbjudanden för vad som händer före, under och efter
kongressen samt vad som finns att erbjuda för medföljande.
(Se bl a vår produkt- och marknadsmatris i förra kapitlet ”Privatresande”.)

Ekologiskt och etiskt hållbart. Uppsala fick år 2013
utmärkelsen ”Most Sustainable Destination”, en mycket stark
konkurrensfaktor för nationella och internationella möten.
Hållbarhetsperspektivet måste också bli tydligt på alla boendeoch mötesanläggningar.

UTVECKLINGSOMRÅDEN
Mötesindustrin är ett prioriterat marknadsområde för
Uppsala. Destination Uppsala samarbetar sedan flera
år tillbaka med besöksnäringen i Uppsala för att bl a
utveckla kongress- och konferensverksamheten, genom partnerskapet Uppsala Convention Bureau.
Målet är att:
• Öka antalet möten till regionen
• Öka antalet deltagare och medföljande personer
till beslutade möten
• Förlänga besökarnas vistelse på destinationen

Uppsala Convention Bureau ska:
• Stärka destinationens position som mötesstad
internationellt och nationellt
• Aktivt påverka, stödja och underlätta arbetet för personer inom
organisationer, föreningar och företag, som prövar förutsättningarna för ett möte i Uppsala
• Vara en samlande resurs och stöd för mötesplanerare
• Positionera, marknadsföra och sälja Uppsala mot
prioriterade målgrupper
• Värva fler möten till destinationen

Och det i sin tur resulterar i …
… ökad kunskapsimport och större synlighet för destinationen
samt dess lokala verksamheter.

En privatresenär
omsätter mellan
700 – 900 kr/dygn.
En internationell
kongressbesökare
omsätter 3 000 kr/
dygn.

*De viktigaste faktorerna för val av mötesplats stäms av årligen av branschföreningen SHIE, Swedish Hospitality and Events.
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POSITION – EVENEMANG
HUR PRIORITERAR VI?

I HÄNDELSERNAS CENTRUM.
Vikingarännet. Kulturnatten. Skandisloppet. Internationella Gitarrfestivalen. Valborg. Storvretacupen.
Vad är deras minsta gemensamma nämnare? Alla är evenemang i Uppsala som bidrar till att stärka
stadens attraktivitet och identitet.
Evenemang är en viktig del av Uppsalas varumärke och gör staden trevligare att besöka, bo och verka i samt bidrar till en hållbar
utveckling. Dessutom hjälper de till att öka de turistekonomiska intäkterna. Uppsala vill ha ett varierat utbud av upplevelser. De
senaste åren har staden öppnat upp för evenemang i nya och unika miljöer, både inomhus och utomhus. Vi ska stärka och bygga
vidare på de stora och framgångsrika, men vill också addera flera intressanta uppstickare som kan stärka bilden av Uppsala.

”

KUNSKAP

KULTUR

HISTORIA

Källa: Destination Uppsala AB
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1 EVENEMANGSPYRAMIDEN

2 KRITERIER FÖR PRIORITERING

Nivå 1 – Mega
• De största internationella idrottsevenemangen
• Världsutställningar
• Stora och unika internationella projekt

De evenemang som vi gemensamt ska kraftsamla
oss kring är de som:
• Stärker varumärket och bilden av Uppsala
• Bidrar till ökat besöksantal och antalet övernattningar
• Bidrar till ekonomisk tillväxt
• Skapar medial uppmärksamhet
• Är unika
• Lämnar bestående värden, stärker destinationen
• Verkar för Uppsalas långsiktiga hållbarhet
• Engagerar den kommunala organisationen

Nivå 2 – Större nationella och internationella
• EM och VM inom många idrotter samt andra stora
idrottsevenemang
• De största årligen återkommande kultur- och idrottsevenemangen
• Stora kongresser, utställningar, uppsättningar och
konserter

UPPSALAS POSITION, EVENEMANG

Uppsala är en ledande plats
för spännande evenemang
i unika miljöer – levande,
smidig och välkomnande.

Evenemang är betydelsefulla, oavsett på vilken nivå de genomförs. Men samtidigt är det viktigt att våga välja och prioritera.
Var ska vi lägga vårt största fokus och våra resurser? För att hamna rätt använder vi oss av följande prioriteringsverktyg:

Nivå 3 – Nationella och internationella
• Stora landskamper, svenska mästerskapstävlingar
samt cuper
• Större festivaler, gästspel, profilerade utställningar,
konserter, shower och musikaler
• Större mässor och kongresser

1
2

Nivå 4 – Större lokala
• Lag/spelare, sångare, skådespelare och dansare
som ger upplevelser till uppsalabor och är förebilder
för unga utövare
Nivå 5 – Lokala
• Representanter från det lokala kulturlivet och idrotten

3
4
5

MEGA

STÖRRE NATIONELLA
& INTERNATIONELLA

Fokus

NATIONELLA
& INTERNATIONELLA
STÖRRE LOKALA
LOKALA
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STRATEGISKA UTVECKLINGSOMRÅDEN

ATT RESA ÄR ATT UTVECKLAS.
Vår gemensamma resa mot Uppsala 2020 har börjat. För att vi ska nå vårt mål, vår vision och
kunna förverkliga vår strategi, har vi definierat ett antal utvecklingsområden. Det är med andra ord
sådant som vi ska bli ännu bättre på under resans gång.
Samverkan
Ingen av oss äger totalprodukten Uppsala. Vi är alla en
del av den. Tillsammans bidrar vi till en trivsam helhetsupplevelse för våra besökare. Tillsammans blir vi framgångsrika inom världens största och snabbast växande
industri, besöksnäringen.
Vi skapar en lyckad samverkan genom att:
• Prata med varandra, istället för om varandra
• Ordna fler mötesplatser där vi kan diskutera
gemensamma frågor
• Ha bättre framförhållning
• Vara proaktiva istället för reaktiva
• Utgå från den gemensamma nyttan
• Respektera våra olika roller
• Utveckla tydliga arbetsformer och spelregler,
på så sätt blir vi oslagbara
Stöd för aktörerna
För att Uppsala ska kunna stärka sin attraktionskraft som
destination är produktägarna en avgörande framgångsfaktor.
De teman som identifierats måste fyllas med kommersiella
och konkurrenskraftiga erbjudanden och reseanledningar
riktade till våra prioriterade målgrupper. Det behövs ”fler
varor på hyllorna”.
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Vi stödjer våra aktörer genom att:
• Utveckla bättre plattformar där entreprenörer och
näringsidkare kan mötas för att dela behov och idéer
• Utse en entreprenörslots som kan förmedla destinationens
behov och hålla kontakt med entreprenörerna
Produkt- och kvalitetsutveckling
För att bl a kunna attrahera betydligt fler privatresenärer
behöver vi utveckla fler reseanledningar och attraktiva
erbjudanden.
För att klara denna utmaning bör vi:
• Öka och sprida kunskap om målgrupperna
• Regelbundet genomföra gästundersökningar
• Använda en relevant modell, för att skapa affärsutveckling
• Skapa en finansieringsmodell som möjliggör investeringar
• Skapa en process hos aktörerna för att börja produktutveckla
Värdskap Uppsala
Uppsala behöver utveckla sitt värdskap inom flera områden.
Det gäller att både öka vårt utbud av upplevelser men även
säkerställa att det som erbjuds håller en hög kvalitet. Vi ska
också, som en god värd, göra oss medvetna om bemötandet
mot våra gäster för att göra Uppsala till en ännu mer attraktiv,
öppen och gästvänlig destination.

Vi utvecklar vårt värdskap genom att:
• Öka kunskapen om Uppsalas styrkor som resmål
• Gemensamt lyfta Uppsala och sälja varandra
• Identifiera ”early wins” som skapar förtroende
• Leva som vi lär, i enlighet med vår strategi
• Lära av våra misstag
• Begrava Jante, glädja oss åt varandras framgång
• Få med övriga uppsalabor mot vår vision 2020
Tillgänglighet, synlighet och samordning
Stora delar av Uppsalas utbud är idag dolt eller svåråtkomligt
för besökare. Därför bör vi göra en utbudsinventering och
scanning för att samla och synliggöra det som finns idag.
För att lyckas med det ska vi:
• Kartlägga vårt befintliga utbud och tillgängliggöra det för alla
• Besöka varandras anläggningar för framtida samarbeten
• Driva gemensamma aktiviteter som påvisar snabba resultat
• Få till en bättre dialog mellan aktörerna
• Bana väg för överenskommelser kring gemensamma intressen
som öppettider, parkering och kollektivtrafik

Extern marknadsföring
Uppsala har blivit betydligt vassare i sin marknadsföring under
senare år. Vi har dock begränsade resurser och måste vara
smartare än de destinationer som har betydligt större resurser.
Vi vässar vår marknadsföring genom att:
• Samordna våra resurser
• Imagemarknadsföra Uppsala för att stärka kännedomen
• Skapa attraktiva erbjudanden
• Stärka vår marknadskommunikation
• Ingå i fler marknadsstrategiska partnerskap
• Utveckla våra samarbeten
• Utveckla vår relationsmarknadsföring

Tillsammans ska vi
göra vårt värdskap
till världsklass.
Uppsala ska bli en
ännu mer attraktiv,
öppen och gästvänlig destination.

STRATEGI UPPSALA

23

FRAMTIDEN – SÅ HÄR GÅR VI VIDARE

VI SOM ÄR MED PÅ RESAN.
Nu har vi konstaterat var vi står, vart vi vill och hur vi ska nå vårt gemensamma mål.
Dags att definiera vem som egentligen ska göra vad.

PRODUCENTER
& UTBUD
• Kompetens

Trender
Marknadsanalyser Gästundersökningar
Res- och konsumtionsmönster

MARKNAD
Samverkan med

STRATEGISK
SAMORDNING

•V
 isitSweden
• Agenter &
återförsäljare

•K
 ontakter
•K
 valitet
•K
 apital
• Affärsutveckling

INTERN MF

EXTERN MF

• P roduktutveckling
• P aketering
•D
 istribution
•M
 F

• Regionen
• Andra stora
destinationer

• T ransportörer
Imagemarknadsföring
Målgruppsanpassad riktad
produktmarknadsföring
Relationsmarknadsföring
PR

•R
 esearrangörer

Avgörande för hur framgångsrika vi blir i Uppsala är hur väl vi organiserar vår destinations affärsprocess.
Destination Uppsalas roll
För att en destination ska bli långsiktigt framgångsrik
behöver den kunna hantera affärsprocessen (se modell
ovan). Helt avgörande för att lyckas är att den koordinerar, driver och följer upp de uppgifter som behöver
utföras. Destination Uppsala är ett marknadsbolag med
syfte att tydligt sätta Uppsala på den ”turistiska kartan”.
Foto: Xulio Gonzalez
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•S
 trategiska samarbeten med andra starka destinationer
• Deltagande på mässor, bearbetning av återförsäljare,
agenter, mm
• Produktutveckling bl a för den internationella marknaden
• Skapa förtroende och tillit för att få alla aktörer att dra
åt samma håll
• Kartlägga finansiella medel som läggs på drift och
utveckling av turismen

Destination Uppsala hanterar bl a:
• Marknadsföring av Uppsala
• Utveckling av gemensamma marknadsföringsplattformar,
undersökningar, analyser, genomförande och uppföljningar
STRATEGI UPPSALA
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Övriga aktörers roll
För att vi ska kunna nå vår vision och förverkliga vår strategi, så krävs allas engagemang och ansvarstagande.
Här nedan har vi tydliggjort ansvaret för några av de viktigaste uppgifterna.

Roller och ansvar

Lokala nätverk

Turismaktörer

Kommunen

Regionförbundet

Länsstyrelsen

Universiteten

Kvalitetssäkra utbudet och göra det
bokningsbart samt samverka med
andra aktörer
Uppmuntra till samverkan, marknadsföring och trendanalyser
Tydliggöra interna ansvarsområden,
underlätta för stora evenemang och
utveckla effektiva arbetsformer
Göra natur- & kulturtillgångar tillgängliga
och skapa förutsättningar för besöksnäringen
Tillgängliggöra kunskap och forskning
för destinationsutveckling samt samverka
med kommun och besöksnäring
Bidra med kunskap och utveckling
Implementera destinationsstrategin
samt omsätta den i egen verksamhet
Omsätta strategin i aktiviteter
Skapa förutsättning för att utveckla
näringsliv med stöd och investering
Verka för att det finns projektmedel
och andra resurser för utvecklingen
av destinationen
Utveckla infrastrukturen
Beakta turism i ordinarie verksamhet
Bli expert på trippel helixmodell
Utveckla nya reseanledningar och
bokningsbara erbjudanden
Bidra till att tillgängliggöra besöksmål,
arenor och samlingar för våra besökare
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Sist men inte minst behöver vi …
… DIG!
För att vi ska kunna stärka Uppsalas attraktionskraft och skapa tillväxt i besöksnäringen
behöver vi dig. Ja, just dig som läser det här. Med hjälp av din gedigna kompetens,
din stora kreativitet och ditt brinnande engagemang kan vi förverkliga destinationen
Uppsalas vision år 2020:
Uppsala – internationellt och nära. En plats där innovation och djärva
möten överraskar.

spiderstockholm.se Foto: Niklas Lundengård om inget annat anges

Vill du veta mer?
Kontakta Destination Uppsala
Huvudkontor: Stationsgatan 12
www.destinationuppsala.se/kontakt

Det här är en förkortad version av vår strategi för besöksnäringen i Uppsala. Fullständigt strategidokument kan du ladda ner på www.destinationuppsala.se

