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BRA FÖR ALLA 
Indirekt skapar den lokala besöksnäringen också stora affärs- 
möjligheter för företag inom till exempel byggbranschen (åkerier,  
arkitekter, rörmokare, elektriker, snickare, med flera) då fler 
boenden och fritidshus byggs. Den skapar också ett större kund- 
underlag till mataffärer, bensinmackar, restauranger och butiker  
– många som vi inte hade haft utan våra besökare. 

En väl utvecklad besöksnäring höjer attraktionskraften till området 
genom att vi har fritidsaktiviteter så som cykling, skidåkning och 
ett rikt kulturliv. Det lockar folk att flytta hit och gör det enklare 
för företag att få kvalificerad arbetskraft.

TILLSAMMANS 
SKAPAR VI 
HELHETEN

Destination Järvsö AB grundades 2008 och är ett privatägt 
aktiebolag. Vi har cirka 70 aktieägare och 200 medlemsföretag 
som gemensamt omsätter ungefär 500 miljoner kronor. Vi drivs 
av att skapa affärsmöjligheter för våra medlemmar, aktieägare 
såväl som för bolaget självt. 

Vårt uppdrag är att utveckla, marknadsföra och sälja Järvsö som 
besöksmål. Det sker ingen utdelning till våra aktieägare och ingen 
kan ha en rösträtt på mer än 10%. För att säkerställa att alla 
har en chans att gå med som aktieägare emitteras det nya aktier 
med jämna mellanrum. Vinsten i vår verksamhet återinvesteras i 
marknadsföring eller växlas upp i olika utvecklings projekt.

Företagen som verkar i besöksnäringen här är lokalt ägda,  
där entreprenörerna både bor och verkar i bygden. Det är ingen 
som äger allt, utan tillsammans skapar vi helheten – det är  
partnerskap på riktigt!



DESTINATIONSUTVECKLING MARKNADSFÖRINGTURISTBYRÅ

VÅRA VERKSAMHETSOMRÅDEN
BOKNINGSFÖRMEDLING

REPRESENTERA DEN LOKALA BESÖKSNÄRINGEN
Det här området finns inte med i budget och har ingen ansvarig men görs likväl av alla 
som är anställda. En viktig funktion där Destination Järvsö AB bevakar våra medlemmars 
intressen och driver frågor som är viktiga för oss. Vi är den samlande kraften för den 
lokala besöksnäringen. Vi representerar näringen i olika nätverk – både lokalt, regionalt 
och nationellt. Vi skapar samverkan i strategiska frågor med både Ljusdals kommun och  

 
 
Region Gävleborg som till exempel frågor gällande infrastruktur och transporter.  
Vi arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor för besöksnäringen för att bli GSTC-certifierade 
(Global Sustainable Tourism Council). Det gör vi med Ljusdals kommun och Järvsö- 
Rådet där vi gemensamt har en styrgrupp – Green Team. Vi tar också emot studiebesök  
– det stärker vårt varumärke, bygger viktiga relationer och ger oss starka nätverk.



TURISTBYRÅ & 
INFORMATION
Denna del av vår verksamhet har upphandlats av Ljusdals kommun där 
vi ansvarar för att informera om vad som finns att göra i vår kommun. 
Turistbyrån i Stationshuset i Järvsö är öppen året om, och på somrarna 
finns också infopoints utplacerade i kommunen där vi vet att det cirku-
lerar många besökare. Vi är spindeln i nätet för besökarna både innan,  
under och efter deras besök. Vi erbjuder ett personligt värdskap och har 
lokal kunskap om och för näringen. I Stationshuset finns även en butik 
med lokala produkter som våra besökare köper med sig hem, vilket 
påminner dem om oss länge efter att de lämnat oss.

BOKNINGS- 
FÖRMEDLING 
Varför ska du välja oss för att förmedla din upplevelse eller ditt 
boende istället för en annan förmedlare? Det som skiljer oss allra 
mest från andra förmedlare är att vinsten av våra provisionsintäkter 
återinvesteras i att utveckla destinationen – vilket gynnar er direkt. 
Vi skapar merförsäljning genom att skicka brev till ankommande 
gäster två veckor innan ankomst, och igen tre dagar innan de  
kommer, där vi berättar om våra erbjudanden. Vi hjälper våra gäster 
att boka och ger dem en trygghet genom en personlig kontakt.  
Vi följer också upp alla bokningar med en gästundersökning där  
vi får feedback som vi analyserar och delar med våra samarbets- 
partners. Vid extraordinära händelser, som en brand eller en 
pandemi, kommunicerar vi direkt med gästerna om vad som gäller 
lokalt. Vi som arbetar på Destination Järvsö AB kan vår destination 
på ett personligt plan och känner ett genuint ansvar för våra gäster 
och Järvsö.



DESTINATIONSUTVECKLING
Målet för oss är att hålla bygden levande genom att fortsätta 
utvecklas, där medlet är besöksnäringen. Vi bjuder in våra 
medlemmar till tankesmedjor där vi presenterar omvärlds- 
analyser och tillsammans ser över vår vision och våra strategier.  
Vi samarbetar med lokala företag, Ljusdals kommun, mark- 
ägare, föreningar och andra intressenter för att identifiera 
och genomföra de satsningar som har störst utvecklingspotential.  
 Vi ordnar även studieresor där vi får ny kunskap och 
inspiration. Ibland leder den kunskapen till mindre, direkta 
initiativ och ibland behöver vi extern finansiering och söker då 
projektmedel från till exempel Region Gävleborg, Tillväxtver-
ket eller Jordbruksverket. Vår strategi är att satsa på projekt 
som är för stora för en enskild aktör att hantera och där 
många vinner på att det kommer till stånd.

Exempel på projekt:
Skidbussen – Efter två säsonger av skidbuss i projektform via 
Ljusdals kommun och Energimyndigheten var det upp till 
aktörerna själva att råda över skidbussens vara eller icke vara. 
Att det var en bra sak och viktigt för våra gäster som skulle 
resa med tåg till vår destination var en självklarhet. 
 Destinationsbolaget är koordinator, vi har möten med aktörer 
inför säsongen, samlar in finansiering, skapar tidtabeller och 
skyltar, marknadsför och bistår med en bokningskanal.

Järvsö Hållbar Destination I, II och III – Under flera år 
har destinationsbolaget agerat projektägare till flera större och 
mindre utvecklingsprojekt inom hållbarhet med extern finan-
siering. Under åren har det arbetats med allt från varumärkes-
plattform i och med Järvsöboken och Järvsöboken 2.0 till det 
som landade i ansatsen till GSTC-certifiering. 
 Projekten har bidragit till att Järvsö i dag pekas ut som en 
viktig och välkänd aktör inom hållbarhet i besöksnärings-
sverige. Projektens aktiviteter har bidragit till att fler hållbara 
produkter har utvecklats, att fler befintliga företag vuxit sig 
starkare samt att Järvsö fått fler besökare. 

Cykelprojekten – Det fanns ett behov att utveckla barmarks-
säsongen. Vi hade infrastrukturen för många fler gäster 
och ett hållbart alternativ var att utveckla cyklingen, där vår 
målbild var ”Järvsö – en cykeldestination värd att besöka”. 
Två olika projekt avslutades under 2021 och vi har nått vårt 
mål. Arbetet har bidragit till att Järvsö Skills Park byggts, 
Järvsö har fått investeringsbidrag för att bygga hållbara 
XC-leder, ett skyltprogram för Cykla Hälsingland är fram-
taget, en guideutbildning för 14 personer har genomförts, 
vi har utvecklat ett koncept för cykelvänliga boenden, vi har 
genomfört marknadsundersökningar och fått kunskap om 
denna målgrupp och flera företag har expanderat, startat eller 
valt att etablera sig här. Vi har även sjösatt en arbetsgrupp för 
att se över cykelvägarna inom Järvsö och till våra grannar.



MARKNADSFÖRING 
& KOMMUNIKATION

Destination Järvsö har uppdraget att leda arbetet med det officiella  
varumärket Järvsö. Vi äger även rätten till allas vår maskot LOA.  
Tillsammans med aktörer från det offentliga, det civila och näringen 
har vi tagit fram Järvsöboken 2.0, vår omfattande varumärkeshand-
bok som våra medlemmar har tillgång till och uppmanas aktivt 
basera sitt varumärkesarbete på.

Våra medlemsintäkter, cirka 1 miljon, omvandlas direkt till vår 
marknadsföringsbudget. För att vara relevanta i dagens digitala 
värld har vi en anställd som bland annat sköter vår hemsida 
såväl som innehållet på våra sociala medier. Vårt fokus är att 
inspirera de som bor i Sverige att boka och besöka oss. För att 
ge dig en bra bild av vad vi gör inom detta område kommer 
på följande sidor exempel på aktiviteter och resultat tagna ur 
ett verksamhetsår.

FÖRDELNING AV MARKNADSBUDGET

Lön

Websida & digitala verktyg

Digitala kampanjer

Trycksaker

Övrigt

JÄRVSÖBOKEN - NÄSTA STORA KLIV   SIDAN 1

JÄRVSÖ
BOKEN 

NÄSTA STORA KLIV



JARVSO.SE
13 nya paketeringar och erbjudanden på jarvso.se  
(sommar & vinter).

DELA DITT 
JÄRVSÖ
Nöjda gäster är våra 
bästa ambassadörer! 
Därför arbetar vi 
aktivt med att dela 
gästernas egna upp-
levelser och stories 
i våra egna kanaler. 
På så vis förmedlar 
vi äkta, trovärdigt 
och engagerande 
innehåll till våra 
mottagare.

JÄRVSÖBREVET
14 800 mottagare.
13  Järvsöbrev med inspiration, 

nyheter och erbjudanden.
11  specifika kampanjmail  

till enbart vinter/sommar- 
besökare – utvald motta-
garlista.

EXEMPEL PÅ MARKNADSINSATSER



SOCIALA MEDIER 
Närvaro 24/7 kontinuerligt med inlägg, delningar och  
moderering. 

Facebook 
• 13 600 följare. 
• 302 publiceringar.
• Engagemang 67 000 gilla, kommentarer, delningar med mera.
• Räckvidd 1 121 000 användare.

Instagram
• 8 000 följare.
• 198 inlägg.
•   Inläggreaktioner 96 000 gilla, kommentarer, spara objekt  

med mera.
• Räckvidd cirka 700 000 konton.

PR/EXPONERING
Pressbesök – samarbete med jour-
nalister. Planering/utförande. 
Rikspublicering – Svenska Dag-
bladet, Sydsvenska Dagbladet, 
Expressen Allt om Resor, tiotal 
lokala dagstidningar.
Vagabond – reportage.
Dagens Nyheter – reportage och 
erbjudanden.
Magasin Bicycling – reportage och 
annonsering.
TV4 – nyhetsrapportering och 
Wild Kids. 
C More – Wild Kids.
Sveriges Radio P4 – nyhets-
rapportering/intervjuer.
Runners World – annonsering
SVT – På Spåret, Antikrundan 
Youtube – Red Bull Bike, Max 
Fredriksson med flera.

EXEMPEL PÅ MARKNADSINSATSER
DIGITAL ANNONSERING 
•  Google Ads: 13 kampanjer. Riktad annonsering baserad 

på retargeting. Konvertering, leder till bokning/besök i 
Järvsö. 
Total räckvidd: 4 930 000.  
Totalt klick: 38 300. 

•  Facebook/Instagram Ads: fyra kampanjer.  
Riktad annonsering baserad på målgrupp.  
Konvertering, räckvidd, varumärkesbyggande, nya personer 
upptäcker Järvsö.  
Total räckvidd: 411 241. 
Totalt klick: 16 589.

•  Facebook annonskampanj för marknads under sökning 
gällande cykling: Fyra annonser som gick ut på att få folk 
att medverka i vår marknadsundersökning. Likväl som vi 
fick in användbar kunskap om denna målgrupp, skapade 
vi kännedom om oss som cykeldestination, där flera bad 
att få skriva upp sig för vårt nyhetsbrev och att de nu ville 
besöka oss.  
Total räckvidd: 308 672. 
Totalt klick: 15 806. 
Antal svar på undersökningen: 5 287.



WILD KIDS
Cirka 6 000-8 000 barn ansöker varje år. Programmet når 
miljontals tittare via både TV4 och streaming på C More. 
Ett produktionsteam från Jarowskij på cirka 50 personer bor 
och jobbar i Järvsö under fem veckor med produktionen. 
Personal från Destination Järvsö arbetar tätt med bland 
annat producent och produktionsledare från Jarowskij för 
styrning av hela produktionens mat, logi, inspelningsplatser, 
tävlingsplatser, tillstånd med mera. 

NYTT PRESSMATERIAL
Inköp, planering och produktion av cirka 350 nya högkvali-
tativa pressbilder med utvalda modeller – inom XC-cykling, 
fikacykling, vandring – ett urval av dessa finns tillgängliga för 
våra medlemmar att använda.

SAMARBETEN
•  ICA – erbjudanden
•  SJ – erbjudanden
•  Sweden By Bike – samarbete och exponering

TRYCKSAKER 
•   Karta – sommar och vinter. Framtagning/uppdatering av 

ny lekfull karta som gäster mottar vid ankomst. Även stort 
plåttryck utanför turistbyrån.

•   Hitta LOA – planering/produktion/distribution.  
Skattjakt/Tipspromenad för alla gästande barn. Sommartid 
vid Badtjärn och Stenegård och vintertid i Järvsöbacken. 
Över 2 000 deltagande barn.

•  Välkomstfolder som gäster mottar vid ankomst.
•   Turistbroschyr för sommaren i Järvsö & Hälsingland  

– gratis för gäster att hämta på Turistbyrån.
•  Stugpärm – 180 x 2 (sommar/vinter) paketerade och  

levererade till alla boenden.
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– din guide i sommar

HEMLIGA MENING

Lagnamn:  ...........................................................Mejl:  ....................................................................

Den hemliga meningen är:

Markera de 10 bokstäverna du hittat:

Jag samtycker till att via mail få unika erbjudanden och inspiration  

från Järvsö och att mina personuppgifter sparas.

HITTA LOAS
 A B C D E  F G H I J  K L M N O  P Q R S T  U V X Y Z   Å Ä Ö 

M
R S

Gratis bokstäver LOAS  ORDJAKTHitta LOAs hemliga mening.  Vinn en vinterweekend  med boende i Järvsö.

LOA

På JARVSO.SE hittar du allt  som finns att göra i Järvsö  – både sommar och vinter!
Besök turistbyrån på Lill-Babs Torg 1 

info@jarvso.se 0651 - 403 06

Boka ditt  
boende online



 

 242 000
skiddagar bokade i Järvsöbacken.  

Under säsongen 2018-2019

80 000
besökare hade Järvzoo under 2018. 

Parken öppnade 1991. Det är en välbe-
sökt anläggning som är öppen året runt. 

79 000
skiddagar 2018-2019 i 

Längdåkningsområdet Harsa

80 000
Gästnätter bokades via 

Destination Järvsö AB 2018

261 objekt med totalt 1695 bäddar 
förmedlas via Destination Järvsö AB. 

Antalet bäddar växer mellan 
100-200 per år.

75 000
besökare hade Stenegård under 2019

45 procent  
av Järvsös besökare kommer från 

Stockholm och Mälardalen

*Senast ordinarie statistik från året innan Covid

27 000
cykeldagar i Järvsö 

Bergscykelpark under 2019

45% 

JÄRVSÖ I SIFFROR*



BLI MEDLEM
Vi drivs av att maximera affärsmöjligheterna på ett hållbart sätt för våra medlemmar  

och för besöksdestinationen Järvsö. Av dig som medlem önskar vi ett genuint engagemang  
och en öppen dialog. Här kommer en sammanfattning av vad vårt partnerskap möjliggör.

REPRESENTATION AV PLATSEN
Transportfrågor.

Infrastruktur.
Samarbete Ljusdals kommun, 

Region Gävleborg, JärvsöRådet med flera.
Presentationer.
Studiebesök.

MARKNAD & KOMMUNIKATION
Varumärket Järvsö.

Webbplats och sociala medier.
Samarbeten med till exempel SJ,  

Coop, Wild Kids, Sweden by Bike.
Tillgång till grafiska element och 
profilering för vår maskot LOA.

Pressbearbetning.
Annonsplats direkt mot logigäst.

OMVÄRLDSBEVAKNING
Gästundersökningar.

Marknadsundersökningar.
Statistik.

Trendspaning.
Analys av information.

UTVECKLINGSGRUPPER
Cykla Hälsingland.

Green Team.
Framtidsforum. 

DESTINATIONSUTVECKLING
Järvsö Hållbar Destination I, II, III.

Cykelprojekten.
Skidbussen.

DETTA VILL VI OCKSÅ ERBJUDA DIG
Frukostmöten 10 gånger/år. 
Nyhetsbrev 1 gång/månad.

Värdskapsutbildning 1 gång/säsong*.
Digital verktygslåda där medlemmar kan ha 
tillgång till gemensamt kampanjmaterial för 

säsonger och högtider samt en bild- och textbank*.
Destinationsdagen med fest.

*Under utveckling

Denna broschyr beskriver vad vårt partner-
skap möjliggör. Det är tillsammans som vi 
utvecklar Järvsö!

Kostnaden för ett medlemskap beror på 
faktorer som typ av företag, omsättning, 
antal anställda och geografisk placering. 
Kontakta oss för att prata om ditt medlem-
skap, du når oss på info@jarvso.se eller 
0651-403 06. Se vilka som är medlemmar 
på jarvso.se/medlemmar.

Vi hoppas att du känner att just din insats 
i Destination Järvsö AB är viktig och 
behövs.

Välkommen som medlem!



Lill-Babs Torg 1, 827 50 Järvsö

0651 – 403 06  |  info@jarvso.se  |  jarvso.se


