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Kärnvärden och varumärkeslöfte

Analys av Gotlands varumärke – Gotlands image

Gotlands vision

Varumärket Gotland är mycket välkänt, starkt och omtyckt i
Mälardalen och på Sydostkusten men har en något svagare
position på västkusten och i norra Sverige. Bilden är begränsad
till att det är en härlig ö att besöka sommartid för semester, sol,
bad och härliga upplevelser. Det finns få associationer som
relaterar till boendeort, näringsliv/företag, utbildning, idrott eller
starka personligheter förutom Ingmar Bergman. Utomlands
är varumärket relativt känt i Norden och norra Tyskland med
positiva associationer, men för övrigt okänt och svårtillgängligt.
Utifrån önskemålet att attrahera fler besökare och nya målgrupper utanför högsäsongen, fler invånare och fler företag så är
den övergripande utmaningen att varumärket är för smalt och
domineras av sommar- och semesterön Gotland.

Visionens främsta syfte är att tala om vilken plats vi vill skapa
och vara vår interna ledstjärna för vår utveckling. Den ska ge
oss livskraft. Tillsammans har man beslutat följande övergripande vision för Gotland:

Arbetet med Gotlands vision och varumärkesplattform
Arbetet med att utveckla Gotlands vision och varumärkesplattform har involverat ett stort antal personer från kommun,
näringsliv, offentliga verksamheter, förenings-, kultur- och
idrottsverksamheter samt högskola för att ta tillvara hela öns
kompetens och kreativitet. Arbetet har pågått i styrgrupp,
varumärkesgrupp samt fyra arbetsgrupper i Hemse, Roma,
Slite och Visby.

”Gotland är Östersjöregionens mest kreativa och magiska
plats, präglad av närhet, hållbar tillväxt och fylld av livslust.”

Gotlands varumärkesidentitet
Varumärkesidentiteten är själva själen i varumärket och talar
om hur vi ser på oss själva med våra egna ögon beskrivet i
kärnvärden och varumärkeslöfte. Varumärksidentiteten sammanfattar vad vi vill sträva efter och hur vi önskar att omvärlden
ska uppfatta varumärket.
Varumärkesplattformen (modellen upptill) innehåller fem kärnvärden som utgör vår gemensamma värdegrund och är ledord
för vår utveckling och kommunikation samt hur vi uppträder mot
varandra och andra. Gotlands kärnvärden är kreativitet, närhet,
livskraft, livslust och magiskt.
Plattformen innehåller även ett varumärkeslöfte som talar om
vad man kan förvänta sig av Gotland. Löftet bör genomsyra det
vi erbjuder och kommunicerar.
”Gotland – den magiska ön”.

Profilering

Näringslivs- och etableringsön Gotland

Det är viktigt framöver att i profileringen av Gotland kommunicera en vidgad bild av Gotland som en plats värd att besöka
året runt, en attraktiv plats för boende och en attraktiv plats
att driva verksamhet på. Det handlar om att förstärka det som
Gotland redan är känt för, dels på nya marknader, men framförallt om att skapa nya associationer på marknader där vi
redan är starka. Det är också viktigt att våga prioritera och
fokusera i profileringen så att man inte marknadsför allt till alla.
Det handlar om att välja marknad, målgrupp och budskap.
Räckvidd och frekvens är avgörande för genomslag i profileringen av Gotland, det vill säga antal mottagare och hur många
gånger de nås av budskapet. För att förstärka budskapet så
använder vi profilbärare som symboliserar önskat budskap. Det
är mixen av våra profilbärare och starka argument som gör oss
unika.

För att locka fler verksamheter att etablera sig på Gotland
gäller det att i första hand profilera sig mot verksamheter och
företagare i Stockholm/Mälardalen. Lättast att bearbeta är
de företagare som har en relation till Gotland eller ofta besöker
Gotland. De branscher som vi i första hand prioriterar är
besöksnäringen, livsmedelsnäringen (från jord till måltidsupplevelse) samt den kreativa och distansoberoende sektorn.
Det finns en vag uppfattning om Gotland som näringslivs- och
etableringsö och vi förknippas delvis med mindre attraktiva
värden. Även här är en förskjutning nödvändig, där vissa begrepp tonas ner och andra adderas.

enkelt

långt ifrån kund

Gotlands profilbärare är:
• Ö, hav, kust, strand och natur
• Världsarv, Visby, kulturarv
• Stora och återkommande evenemang/arrangemang
• Kreativ energi, inspirerarande miljö och skapande människor
• Mat, möten och design
Den absolut viktigaste och avgörande profilbäraren är dock alla
vi som bor, lever och verkar på Gotland. Gotlänningarna är jordnära och familjära. Vi strävar efter det som är naturligt, äkta och
genuint och arbetar för en hållbar utveckling. Det har gjort oss
Gotlänningar till mycket omtyckta människor som anses öppna
och gästvänliga.

Boendeön Gotland – positionsförflyttning
För att locka fler invånare gäller det att profilera sig mot
människor i Stockholm/Mälardalen som har en relation till
Gotland och är par 30+ i den familjebildande fasen eller är par
55+ där barnen flyttat ut. På sommaren besöks Gotland av
många människor. Många av dem när en dröm om att kunna
flytta till Gotland. Det är viktigt att komma i kontakt med denna
målgrupp och profilera Gotland som en attraktiv plats för
boende och företagande. Minst lika viktigt är det att måna om
alla dem som reda bor här, att man trivs och stannar.
Till vänster i modellen finns de negativa aspekterna av varumärket idag. Dessa behöver tonas ner, och bilden förskjutas
över till värdena i den högra cirkeln.
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Besöksön Gotland – positionsförflyttning
För att locka fler besökare gäller det att skapa nya säsonger
och våga prioritera de marknader och målgrupper där vi ser
störst potential. Genom att profilera sig med nya aktivitets/
intressebaserade erbjudanden under höst-vinter-vår kan vi
starkt öka antalet besökare. Primärt har vi fokus på Stockholm/
Mälardalen i Sverige och internationellt prioriterar vi södra
Finland och norra Tyskland. Prioriterade målgrupper är:
• Företag och organisationer som kan besöka Gotland för
möten och konferenser, primärt vardagar under höst, vinter och vår
• aktiva par som vill njuta av långhelger med det goda livet
• aktiva familjer under skollov och helger.
Besöksön Gotland har ett starkt varumärke idag, men även här
finns svagheter som behöver hanteras i varumärkesprocessen
framåt. Begrepp och värden behöver adderas till varumärket för
att stödja den utveckling som önskas i systemet.
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Mellgren Design · Snabba Tryck AB, Visby 0805

Du är viktig för Gotlands utveckling…
… och för att vidga och stärka bilden av Gotland. Vi vill att du är med i
arbetet med skapa ett ännu bättre och mer framgångsrikt Gotland. En plats
där människor vill bo, arbeta och driva verksamhet. En plats som människor
vill besöka året runt och en plats man vill göra affärer med. Det kräver att alla
vi som bor och verkar på Gotland samverkar och drar åt samma håll. Det
kräver att vi visar mod, tydlighet, konsekvens och uthållighet. Det är dags
att sätta ner foten, kavla upp ärmarna och kroka arm. Nu gör vi det!
Välkommen ombord på en spännande resa! En resa som tar oss till
”Östersjöregionens mest kreativa och magiska plats, präglad av närhet,
hållbar tillväxt och fylld av livslust”.
Är du intresserad och vill veta mer kan du hämta hela varumärkesplattformen
på www.gotland.se.

Gotland – den magiska ön
Varumärkesplattformen för Gotland är framtagen i samverkan av kommun,
näringsliv, offentliga verksamheter, förenings-, kultur- och idrottsverksamheter
samt högskola. Visby april 2008.

