
Så marknadsför vi 
destinationen Vaxholm



Identitet – Vad är Vaxholm? 

I staden samsas fiskarstugor
med sekelskiftesvillor, butiker, 
restauranger, caféer, kultur och
historiska sevärdheter. Runt 
knuten finns paddlingsstråk, 
fiskevatten, vandringsleder, 
cykelvägar och mountainbikeleder.

Vaxholm 2021 I Vaxholm möts skärgårdsstad och orörd natur. 
En sommardestination med en betydligt lugnare
lunk på vintern. 



HUR UPPFATTAS VI?

Idag
• Sommardestination

• Pittoresk skärgårdsstad

• Waxholmsbåtar

• Fritidsbåtar

• Kastellet

• Waxholms Hotell

• Vaxholmsströmmingen

2025
• Året-runt-destination 

• Levande skärgårdsstad med butiker, restauranger, 
boenden, historia och kulturupplevelser

• Naturupplevelser på land och vatten

• En plats för rekreation

• Välkomnande

• Proffsigt på alla nivåer
• Hållbar destination

• Lätt att komma till (från Arlanda, nära Stockholm, året runt)

• Lätt att få tillgång till (Bokningsbart, paketerat)



RESEANLEDNING 2025

Skärgårdsstaden med 
butiker, restauranger, 
kultur, och boenden med 
bra standard

Lätt tillgängliga
naturupplevelser på
land och vatten

OCH 

ÅRET RUNT



VAD KAN DESTINATION VAXHOLM GÖRA?

Utbud
Arena som underlättar för medlemmarna att utveckla sitt utbud. 
Workshops, inspiration, samverkan. Fokus oktober – mars. 

Miljö
Lobbyinstans för utveckling av stadsmiljö
Kajprojektet
Dekorationer

Tillgänglighet
Skyltning
Parkering – lobbyinstans
Öppettider – se utbud
”Knutpunkt Hellasgården”
Lätt att boka

Värdskap
Information och utbildning

Evenemang
MarknadsföringMedlemmarna

står för innehållet
och leveransen



Marknadsföring på destinationvaxholm.se
1. På vår sida, destinationvaxholm.se marknadsför vi Vaxholm som besöksmål året runt.

2. Målgrupp är Vaxholmsbor, boende i närområdet, stockholmare, svenska och utländska turister. 
I den ordningen.

3. Medlemsföretagens erbjudanden står för bredden och det huvudsakliga innehållet på sidan.

4. Varje medlemsföretag sköter själv sitt innehåll, presentationen av sitt företag, sina erbjudanden
och evenemang. Detta görs via Basetool, den tekniska plattform som används för publicering på
sidan. För att använda den behövs ett konto på Basetool. Om du saknar det, kontakta
support@basetool.se för att välja det abonnemang som passar ditt marknadsföringsbehov. 

5. Gemensam information och årstidsanpassningar uppdateras av Destination Vaxholms
marknadsförare

mailto:support@basetool.se


Marknadsföring i sociala media
1. Fokus i Destination Vaxholms sociala media är, precis som på destinationvaxholm.se lyfta Vaxholm som besöksdestination året

runt. Målgrupperna är desamma som för destinationvaxholm.se

2. Inlägg i Destination Vaxholms flöde på Facebook och Instagram
• Växlar mellan skärgårdsstaden och naturen/aktiviteter. Tillsammans visar det bredden av vad vi har att erbjuda.
• Lyfter medlemmars utbud kategorivis. 
• Lyfter Destination Vaxholms gemensamma evenemang och aktiviteter som engagerar flera medlemsföretag. Om ni har något

som ni vill lyfta, kontakta vilma@destinationvaxholm.com
• Riktas i första hand till privatpersoner, men även företag som söker plats för möten och konferens. 
• Driver trafik till destinationvaxholm.se för mer information och inspiration
• 2 inlägg per vecka

3. Instagram- och Facebook-händelser: Detta är medlemmens ”annonsyta” i Destination Vaxholms sociala kanaler. Här delar
Destination Vaxholm vidare de händelser som medlemsföretaget själv har publicerat. En förutsättning för delningen är att
medlemsföretaget har taggat destination_vaxholm i bilden till sin händelse. Observera att utan bildtagg får vi inte notis om 
händelsen och kan inte plocka upp den i kanalen.

4. Medlemmars egna inlägg i sociala media: Medlemmars inlägg publiceras i ”tipsflödet” på Destination Vaxholms facebook-
/instagramprofil. En förutsättning för publiceringen är att medlemsföretaget har taggat destination_vaxholm i bilden. I tipsflödet
visas enbart inlägg från medlemsföretag samt inlägg från privatpersoner som bildtaggat destination_Vaxholm och där vi bedömer
att personens inlägg starker bilden av Vaxholm som destination. Inlägg från företag som inte är medlemmar i destinationen
sorteras bort. 



Destination Vaxholms eget inläggsflöde. 
Detta sköts av Destination Vaxholms 
marknadsförare. Se punkt 2, föregående bild. 

Destination Vaxholms ”tipsflöde”. 
Här publiceras alla inlägg där medlemsföretag 
taggat inläggets bild med destination_vaxholm.
Se punkt 4, föregående bild. 

Bildtaggen är ”signalen”
för att inlägget ska 
kunna publiceras i flödet. Inlägg märkta med #destinationvaxholm syns

när en person söker på #-taggen för inspiration 
och andra inlägg med samma #. Observera att
#destinationvaxholm inte är kopplad till vårt
konto Destination Vaxholm utan är ett ”sökord”. 
Här kan vi inte påverka vad som visas. 



Några konkreta exempel



Genom gemensamma inlägg 
lyfter vi hur man kan fira Alla 
hjärtans dag I Vaxholm. Alla 
medlemsaktörer som har 
erbjudanden kopplade till 
inläggen @nämns.



Tillsammans med 
medlemmarnas egna 
inlägg blev 
marknadsföringen inför 
Alla hjärtans dag såhär. 
Tillsammans skapade vi 
en fin helhet!



Ett par medlemmar har bildtaggat 
destination_vaxholm i händelser 
som de har publicerat på 
instagram. Vi delar dem vidare.

Motsvarande 
exempel på 
Facebook.


