
#västeråshjälte



Västerås 
behöver hjältar!
Vi befinner oss just nu i en extraordinär situation och då behövs samhandling. 
Visit Västerås uppdrag är att tillsammans med besöksnäringens företag och andra 
aktörer utveckla destinationen och locka besökare till Västerås. Med anledning av 
rådande läge så har vi valt att prioritera om våra resurser då vi inser att de enda 
som just nu kan bidra till att behålla vårt utbud är Västeråsarna. 

Vi har därför skapat en kampanj där vi vill lyfta och hylla alla hjältar som handlar, 
äter, upplever och är i Västerås! Detta vill vi göra tillsammans med er, alla aktörer, 
som bidrar till en levande stad och en attraktiv destination. 

Kampanjen har vi valt att döpa till #västeråshjälte. En hashtagg som vi, 
tillsammans med er, ska fylla med hjältebilder på alla som väljer att stötta 
besöksnäringen och bidrar till ett levande Västerås.



Hjälte sökes!
Kampanjen drar igång med budskapsbilder som vi vill att ni postar i 
era flöden tillsammans med nedan text ”Hjälte sökes”.

#västeråshjälte sökes!

Vi kan drömma om att Batman, Superman eller Wonder Woman ska 
komma och rädda dagen. Men i ärlighetens namn är det du, dina 
vänner och resten av oss västeråsare, som ska rädda vår innehållsrika 
stad just nu. Vi på (Ert företagsnamn) behöver hjälteinsatser just nu 
för att fortsätta kunna leverera upplevelser när detta är över. Ditt 
uppdrag är enkelt; Hämta take-away från dina favoritrestauranger, köp 
ett presentkort för framtida upplevelser eller unna dig en extra godbit 
till kaffet. (Lägg in det ni vill uppmana era kunder att göra hos er) 

Så du, vår #västeråshjälte, träd fram! – Och glöm inte att dela dina 
hjälteinsatser i sociala medier.





SÅ använder 
ni taggen
För att våra hjältar ska känna sig extra hyllade och utvalda ska ni, när 
de besöker er, publicera bilder i era flöden på dem tillsammans med 
hashtaggen #västeråshjälte. Vill de inte vara med på bild? Var 
kreativa, kan ni fotografera deras inköp eller annat roligt? Ju fler 
hjältar ni visar upp i era digitala flöden desto mer inspirerar ni till att 
fler ska bli hjältar.

För att göra det hela lite extra kul och spännande vill vi att ni 
använder er av ”superhero-filter” på instagram för att ”klä-ut” era 
hjältar. Använd gärna massa fina giffar!

Här finns en guide till hur man använder filter på Instagram!

https://www.baaam.se/sa-anvander-du-instagrams-nya-ansiktsfilter


Privata 
engagemang
Vi har som mål att privatpersoner ska börja lägga ut, sprida 
och tagga sina goda gärningar.

Detta behöver inte enbart gälla besök hos lokala aktörer.
Alla initiativ under #västeråshjälte välkomnas!

Självklart är det valfritt att använda ”superhero-filter”.



Annonser och 
redaktionellt 
utrymme
Vi kommer att samarbeta med lokal press för att jobba 
in budskap och hashtaggen. Vår huvudpartner i detta är 
Västerås tidning.

Även artiklar om kampanjen kommer att publiceras.



På stan
Vi kommer via budskap på stan uppmana västeråsarna att 
vara mer lokala, bli hjältar och använda #västeråshjälte.



Visa upp
våra hjältar!
För att våra hjältar ska känna sig extra uppskattade 
kommer vi stolt visa upp dem på stadskyltar runt om 
i Västerås, i sociala medier och via annonser.



Visa upp
våra hjältar!
För att våra hjältar ska känna sig extra uppskattade 
kommer vi stolt visa upp dem på stadskyltar runt om 
i Västerås, i sociala medier och via annonser.



Kontakt
Visit Västerås är initiativtagare av kampanjen.

Kontakt: 
Sofie Lidholm
Sofie.lidholm@vasteras.se
021-39 01 19

Frågor kring bild och text:
Hampus Johansson Törnsten
hampus.johansson.tornsten@vasteras.se
021-39 23 40
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