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Billede/graf/diagram


	Navn: Silkeborg Kommune; Silkeborg Kalder (kommunens bosætningskampagne)
	Adresse: Søvej 1, 8600 Silkeborg
	Web: 
	Navn_2: Adina Galis
	Navn_3: 
	Titel: Bosætningskonsulent
	Titel_2: 
	Telefon: 31145294
	Telefon_2: 
	Mail: adinaioana.galis@silkeborg.dk
	Mail_2: 
	Virksomhedsbeskrivelse: Silkeborg Kalder er Silkeborg Kommunes bosætningskampagne, der har eksisteret siden 2012. Det primære mål er at tiltrække flere tilflyttere til kommunen – primært unge mennesker/børnefamilier mellem 20 – 40 år. Kampagnen har opnået stor succes og af tiltag kan bl.a. nævnes Silkeborg Kalders Pigepanel – en lukket Facebookgruppe for kvinder ml. 20 – 40 år. Den henvender sig til kvinder, der enten allerede er flyttet til Silkeborg Kommune, eller overvejer at flytte. Gruppen har netop rundet 1.000 medlemmer og ca. en gang om måneden, arrangeres forskellige events. Gruppen bruges aktivt og mange mødes privat og danner netværk/venskaber.Derudover har vi et nyhedsbrev med omkring 500 tilmeldte. Vi benytter os af online markedsføring (bl.a. i Facebook Business Manager, Google Ads og derefter effektanalyser i bl.a. Google Analytics). Vi laver også løbende tilflytter-videoer, der viser hverdagen som ny borger fra et tilflytter-perspektiv. Disse vises på Silkeborg Kalders sociale medier og i nyhedsbrev.Kampagnen har også en Facebookside, hvor vi deler forskellige relevante nyheder, små klip/billeder fra lokalområder mm. – siden har ca. 5.100 følgere).Vi har også en pop-up legeplads (med nogle legetæpper, skilte mm. der ligner veje, motorvej mv. i Silkeborg, hvor mindre børn kan køre på små legecykler). Vi tager legepladsen med til det Store Torv i Aarhus C et par gange om året, hvilket giver os mulighed for at mødes og tale med børnefamilier.Vi har også en Instagram - konto, denne bruges dog ikke så aktivt (da analyser viser, at det ikke ”giver så meget”) – men vi deler smukke billeder fra kommunen i ny og næ. Tiltag som bloggere/influencers har vi også benyttet os af, men anden form for markedsføring har vist sig at være mere effektiv.
	Udfordringer: I dag er Silkeborg Kalder - kampagnen primært målrettet århusianere, men analyser viser, at flere og flere fra København også vælger at flytte til Silkeborg Kommune. F.eks. er omkring 20 % af alle vores besøgende på Silkeborg Kalders website bosat i København.Udfordring: Hvordan når vi bedst ud til de Københavnere, der allerede har en potentiel interesse i at flytte til Silkeborg Kommune? – Hvordan finder vi dem?Hvordan når vi ud til f.eks. de 20% besøgende på websitet bedst muligt? Evt. andre metoder end retargeting - annoncer? Hvilke tiltag kan være relevante?Hvilke markedsføringsstrategier egner sig bedst til en Københavner-kampagne? Så den rammer den rigtige målgruppe, til den ”rigtige” pris? (Ift. bl.a. online annoncering.)Læs mereWebsite: https://silkeborgkalder.dk/ Facebookside: https://www.facebook.com/silkeborgkalder/?ref=bookmarks 
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