
Var med och fyll halsingland.se
med matigt innehåll inför sommaren

Just nu 495 kr för alla som bokar innan den 31 maj med 
MatVärden rabatt!

Nu bygger vi en matig sida tillsammans!



Hälsingland.se

• Hälsinglands största fönster för besökare som söker information om vad man kan 
göra och uppleva.

• Upp till 5 000 unika besökare varje dag som tittar på sidan sommarmånaderna.

• Samarbetar med alla kommuner i Hälsingland för att lyfta varumärket.

• Förutom att er verksamhet marknadsförs på Hälsinglands största plattform för 
besöksnäringen så marknadsför vi dessa kampanjer via Google Ads, 
Displayannonsering och i sociala medier. Hälsinglands sociala medier har idag 
över 11000 följare.
På fb heter de Hälsingland - Kontrasternas landskap

•



Varför samarbete med MatVärden?

• Stärka och synliggöra Hälsingland som 
matdestination
• För att alla besökare, turister och alla som bor 

här ska hitta allt det goda som ryms inom 
Hälsinglands matpalett på halsingland.se.



Just nu finns det fyra ingångar
”puffar” på halsingland.se

www.halsingland.se har 5 000 unika besökare varje dag som tittar på sidan sommartid.

Alla besökare vill äta och uppleva matkultur.
Tillsammans kan vi fylla sidan med ett mycket matigare innehåll.



Inför sommarens kampanj ökar temapuffarna till 12 stycken!
Du som företagare kan bli sökbar under flera teman/kategorier.



Kampanjer just nu på sidan

Nu tillkommer MATEN I HÄLSINGLAND



Vi gör en matigare sida tillsammans!



I kontrasternas landskap finns både traditionell mat och intressanta moderna matupplevelser



Vi lyfter vårt unika matarv!



MatVärden fyller på med innehåll
• Vi fyller på halsingland.se med texter och bilder om matkultur och vad som är speciellt med 

maten i Hälsingland.

• Vi kommer också att puffa för att man kan gå vidare om man vill hitta mer mat på vår sida 
matvarden.se



Jag vill synas på sidan- hur gör jag?

• Det finns några olika möjligheter att medverka/synas på 
halsingland.se.
• Grunden är att medverka med en egen profilsida för sin verksamhet.
• Grundsynligheten kostar idag 990 kr/år.
• Ni som ännu inte medverkar på halsingland.se hälsar vi varmt 
välkomna med en matig rabatt: 50% på Grundsynligheten som gäller 
ett år, alltså 495 kr. Gäller vid bokning av plats innan den 31 maj. <<



På sidan bygger vi din helt egna Profilsida som du fyller med 
innehåll. Vi kan sköta den och lägga upp den om ni önskar få 
hjälp, men du kan också göra det själv.

Du får egna inloggningsuppgifter kopplat till önskad mejladress, 
och kan själv gå in och utföra uppdateringar eller lägga till 
enskilda evenemang.

Du kommer att synas på kartan.

Din egen profilsida på halsingland.se



Grundsynlighet.

Just nu 495 kr. Vid bokning av plats innan den 31 maj.



Syns ännu mer med banners
• På landningssidan för Maten i Hälsingland finns möjlighet att lyfta sin verksamhet ytterligare med en av de Banners som 

finns tillgängliga i begränsat antal. En banner här kostar 4900 kr/ år.

Då ingår Grundsynligheten samt minst ett organiskt inlägg i Hälsinglands sociala medier, med över 11 000 följare.

• Från landningssidan för Maten i Hälsingland kan man klicka sig vidare  till de nya specifika ”puffarna. (12 st)

Exempel: Gårdsbageri, Kafé, Foodtruck o.s.v. På dessa undersidor finns också chans att synas mer genom att köpa

till en banner för 2900 kr/ år. (Begränsat antal)

• Kontakta Stina på Hälsinglands Mediabyrå för mer information:

support@halsingland.se

Tel: 073-526 53 81

Exempel på banners: Första sidan 4900 kr. Banners undersidor: 2900 kr.



MatVärden fyller på med innehåll
Exempel på undersida gårdsbutik :

Puff undersida
2900 kr/ år<<

Text om gårdsbutik
Puff till MatVärdens sida.



För ännu mer synlighet:
Tagga bilder och hamna i flödet
Halsingland.se publicerar taggade matbilder på sin sida.
#halsingland. De som publicerat på sina öppna instagramsidor

godkänner publicering.

Det kan vara bilder från privatpersoner 
som har taggat #halsingland



Matvarden.se
Hos oss är de som jobbar med lokal mat listade i länet.
På Hälsingland.se kommer de att ”puffa” vidare även till vår sida.

Då är det viktigt att din sida hos oss är uppdaterad.
Har du en gårdsbutik?
Nya öppettider?
Vill du lägga till ny bild eller logotype?
Har du ett instagram konto som du vill länka till?
Nytt telefonnummer eller mail?

Hör av dig till Linda på MatVärden
linda@matvarden.se

Tillsammans kan vi hålla sidan aktuell och fler kan hitta den lokala maten!

mailto:linda@matvarden.se

