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KONCEPT
Konceptet Hook & Cook på Nordvestkysten, er for både par, familier og
fiskeentusiaster. Langs hele kysten er der arrangementer, der giver
mulighed for at stifte bekendtskab med fiskeriets mange facetter fra hav
til bord, men også fiskerikulturen og historien. Fiskekonkurrencer langs
kysten skal desuden sætte fokus på de mange muligheder for kystnært
fiskeri fra strande og moler både i sommersæsonen, men i endnu højere
grad i sensommeren og efteråret.
Konceptet Hook & Cook er udviklet af Destination Nordvestkysten i
samarbejde med de lokale turismeaktører, og det har som formål at øge
rejselysten til vestkysten udenfor hovedsæsonerne. Det sker med en
række arrangementer, events og konkurrencer, der alle er inspireret af
fisk og fiskeri.
Det er anden gang, Hook & Cook løber af stablen. I år er det første og
anden weekend i september i en række af kystbyerne på Nordvestkysten:
Thorsminde, Lemvig, Hanstholm, Thorupstrand, Blokhus, Løkken,
Lønstrup og Hirtshals.

FOKUSPUNKTER
På nationalt plan har vi fokuseret på at skabe awareness og
interesse for at søge mere information om de kommende
oplevelser til Hook & Cook. Eventperioden har også været med
til at markere Nordvestkysten endnu tydeligere på landkortet og
styrke associationerne mellem destinationen og fiskeriet, samt
de oplevelser der relaterer sig hertil.
På regionalt plan – og særligt lokalt – har fokus i højere grad
været på at synliggøre oplevelserne i de respektive
lokalområder, bl.a. for at trække gæster til, og vise dem hvor
mange gode oplevelser der venter lige i nærheden.
Lokalbefolkningens opbakning og deltagelse er vigtig for et
event som Hook & Cook. Derfor har det været en prioritet at
sætte fokus på specifikke oplevelser, der var let tilgængelige
geografisk set.

MÅLGRUPPER
Børnefamilier 30+
Interesse i bl.a.
Fiskeri, natur, rejse og fritid,
udendørsaktiviteter, aktiv ferie

Par uden børn 30+
Interesse i bl.a.
Fiskeri, natur, rejse og fritid,
udendørsaktiviteter, aktiv ferie

Lystfiskere
Interesse i lystfiskeri

KANALER
Nationalt

Regionalt

Lokalt

Tv2 reklame på flow-tv
Google Ads

Mig&Aalborg
SoMe annoncering
Google Adwords

SoMe annoncering
Lokalaviser
Trykte materialer
• Avisannoncer
• Bannere
• Plakater
• Forklæder
• Beachflag
• Flyers

Egne kanaler:
Website

Egne kanaler:
Nyhedsbreve
Website
Facebook, organisk

WEB
Landingpage på website
var samlingspunktet Hook
& Cook events og
programmer for de 8
feriesteder der medvirkede.
https://www.visitnordvestkysten.dk/hook-cook

TV2
Reklamespot på TV2
Timing: Uge 33+34
Eksponeringer i alt:
Uge 33: 11.415.000
Uge 34: 12.006.310
Realiseret frekvens: 6,3
Realiseret dækning: 41%
Realiseret TRP: 258

https://www.youtube.com/watch?v=ukX
0HLFsYrI

Allerede i uge 33 startede kampagnen op på Tv2, for at starte den brede
fortælling om vores kommende Hook&Cook og skabe kendskab til konceptet
nationalt. Vi bragte de konkrete (velkendte) navne i spil som ville kunne være
med til at skabe opmærksomhed omkring hvad Hook & Cook er.

MIG & AALBORG
Mig&Aalborg

I ugerne 35 og 36 fulgte den regionale eksponering op med to artikler på migogaalborg.dk
samt opslag på Facebook og bannerannoncering. De største events blev desuden oprettet i
deres begivenhedskalender.
Desværre gav bannerannonceringen et skuffende resultat, mens Facebookopslagene gav
hhv. 1672 og 1987 læsninger af artiklerne.

Topbanner på migogaalborg.dk
Timing: Uge 35 + 36
Antal eksponeringer: 200.017
Clicks: 296
CTR: 0,14
Viewability: 79%

Facebook: 7. september 2022
Antal artikel reads, web 1987
Organisk reach, Facebook 26.951
Link til artikel

Facebook: 2. september 2022
Antal artikel reads, web 1672
Organisk reach, Facebook 22.574
Link til artikel

SoMe

I ugerne 35 og 36 blev den lokale eksponering på sociale medier rullet ud med mange
individuelle annoncer, der synliggjorde de kommende events.
Timing: Uge 34 + 35 + 36
Antal eksponeringer: 957.820
Clicks: 19.329

SoMe

Eksempler på de annoncer der kørte på Facebook og Instagram med
variation mellem videoformat, karrusel, diasshow og billeder.

GOOGLE
ADWORDS

For at sikre at vi får ledt trafikken ind til vores site,
kørte der sideløbende annoncer på Google, som endte
med en CPC på 0,87 og CTR på 42,50%.

Nyhedsbreve
Før, under og efter er der udsendt nyhedsbreve
til både vores segment af turister samt
erhvervet med information vedr. de to
weekender med Hook & Cook events.
Alle nyhedsbreve har haft en åbningsrate på ca.
55% hvilket er meget tilfredsstillende.

MERCHANDISE & TRYK

