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Internationell marknadsföring  

Förslag till beslut 
Regional tillväxtnämnd beslutar 

 

att   teckna avtal med Örebro läns flygplats AB om internationell 

marknadsföring via kampanj på www.ryanair.com samt exponering på Örebro 

läns flygplats samt 

 

att   kampanjen finansieras med 600 000 kronor inom regional tillväxtnämnds 

budget. 

Sammanfattning 
Ryanair kommer att starta en flyglinje mellan Örebro och London. Det kommer 

att finnas två avgångar per vecka. Första avgång är i april 2022. Detta öppnar 

helt nya möjligheter att marknadsföra länet på den brittiska marknaden. Örebro 

läns flygplats AB:s avtal med Ryanair är 3 årigt.  

 

Region Örebro län har av Örebro läns flygplats AB blivit erbjudna att köpa 

exponeringsyta på plattformen www.ryanair.com. Den ytan rankas av Google 

som en av världens främsta resewebbplatser som registrerar cirka 5 miljarder 

sidexponeringar per år. Exponeringsytan innebär en länkning till en 

kampanjsida på webbplatsen ”Flygplatser och turism” på www.ryanair.com 

Sweden och United Kingdom. Exponeringen är totalt 4 veckor under 2022. 

Kampanjsidan ska vända sig såväl till den svenska som till den engelska 

besökaren. Erbjudandet gäller även exponering på Örebro läns flygplats under 

hela avtalstiden. Avtalstiden är april 2022 – mars 2023.  Kostnaden för Region 

Örebro län är 600 000 kronor.  

 

Kampanjen genomförs i samverkan med Örebrokompaniet AB. Material och 

budskap ska tas fram gemensamt inom den befintliga samverkansstrukturen för 

besöksnäringsfrågor i länet. Syftet är att hela länet ska speglas i kampanjen. 
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Det kommer att finnas möjlighet till att sluta avtal om ytterligare 

marknadsföring även under de övriga åren som avtalet mellan Örebro läns 

flygplats AB och Ryanair löper.   

Konsekvenser för miljö-, barn- och jämställdhetsperspektiven 
Även om flygbranschen jobbar hårt med att minska sin miljöbelastning så leder 

fler flygresor till en ökad påverkan på miljön bland annat vad gäller utsläpp av 

miljöpåverkande gaser. Inga konsekvenser för barn- och jämställdhets-

perspektiven. 

Ekonomiska konsekvenser 
Medlen tas från regional tillväxtnämnds budget för 2022. 

Uppföljning 
Beslutet följs upp via verksamhetsuppföljning för område Näringslivs-

utveckling. 

Beslutsunderlag 
FöredragningsPM till regional tillväxtnämnd den 10 november 2021. 

 

Petter Arneback 

Regional utvecklingsdirektör 

Skickas till: 
Regional utveckling – område Näringslivsutveckling 

 


