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Öland, samt att de är stora ambassadörer och 

utgör en stor grupp. 

Idag har Ölands Turismorganisation ca 120 st 

företag som har tecknat ett Partnerskaps 

avtal, vilket innebär att man bidrar 

tillsammans med kommunerna att 

organisationen finns till och satsar på dess 

verksamhet. Vi skulle kunna bli många fler i 

framtiden och hoppas att ni som inte är med, 

inser att det är viktigt att vi har denna 

turismorganisation på Öland. 

Varumärket Öland är starkt och många vill 

komma och besöka ön. 

Ölands Turismorganisation har inget 

egenvärde. Den finns till för att få fler att 

besöka ön. Öland med sitt läge och klimat, sol 

och bad, natur, kultur, mat, evenemang, 

aktiviteter är reseanledningen och att Ölands 

Turismorganisation är "smörjmedlet" för att 

stärka varumärket Öland, och skapa 

samverkan och utveckla turismen tillsammans 

med alla i näringen. Allt för att konkurrera 

med andra destinationer i Sverige och Norden. 

Med andra ord jobbar Ölands 

Turismorganisation för dig, lägger kampanjer, 

har bildbank för foto och film, skapar möten 

av olika slag och utvecklar med utbildningar, 

intressanta föreläsare, samlar in uppgifter om 

turismen och den viktigaste delen 

marknadsför varumärket Öland främst inom 

sociala medier mot potentiella målgrupper. 

Enkäten viktig! 

Vi ber dig att ägna 10 minuter på den enkät 

om frågorna. Länk till enkät kommer i separat 

mail. Önskar dem åter senast 10 mars. 

Därefter sammanställer vi resultaten och 

överlämnar dessa till Kommunalförbundet, 

som kommer att analysera och kunna 

återkoppla till näringen. 

Har du frågor kring enkäten så kontakta oss. Vi 

finns på mobil och mail. 

Tack på förhand för att du engagerar dig för 

turismen på Öland. 

Ölands Kommunalförbund 

genom/ Stefan Ahlgren och Hans Gerremo 

FAKTARUTA 

1,5 miljarder kr omsätter Ölands besöksnäring 

årligen 

175 miljoner kr årligen i kommunala skatteintäkter 

på turismen 

3800 företag är verksamma på Öland 

Marknadsföring 80% digital media och 20% på 

tryckt media, jobbar även med press & pr, samt 

har samarbete med influensers 

Öländska Ögonblick - Mediabank av foton och 

filmer att använda. 

120 st företag medverkar i nätverket Partnerskap 

Öland 

Ö-natur projektet; 70 st företag utnyttjar 

affärsutvecklare för ökad lönsamhet, 6 st 

företagsaktiviteter, skapat en digital verktygslåda 

m m  

Ny grafisk profil med en nygamla slogan "Solens 

och vindarnas ö", Öland 18 grader och färger. 

600.000 unika besökare på websidan oland.se 

37 st kampanjer i sociala medier 

4 miljoner personer har nåtts via sociala medier 

Mest besökta sidor; 1.Upplevelser 2.Kalender 

3.oland.se/en 4.Boende 5. Tio utflyktspärlor

Kontakt angående detta projekt; Ölands Kommunalförbund 
Hans Gerremo gerremohans@gmail.com Stefan Ahlgren stefan.ahlgren@morbylanga.se 

Mobil 0703-132395 Mobil 072-2091953 














