
 

Kurs i Pakkings, distribusjon og salg 

1. Om kurset og mål 
”Pakking, distribusjon og salg” (PDS) er et kurs med målsetting å gjøre deg i stand til å sette sammen attraktive 
produktpakker, oppnå resultater i salgsarbeidet og bidra til en bredere og mer kostnadseffektiv distribusjon av ditt 
reiselivsprodukt. Kurset tilpasses deltakernes egne utfordringer når det gjelder spørsmål som hvilke produktpakker 
som selger, hvordan en kan få fart i salget og hvilke distribusjonskanaler som er de rette for deltakerens produkter – 
både i det nasjonale og i de internasjonale markedene.  
 
Hva etterspørres for kommende sesong, reiselivets verdikjede, nettoprising, relasjonssalg, salgskampanjer, 
produktpakking i 6 steg, attraktive produktpakker, distribusjonskostnader, turproduksjon og Pakkereiseloven – er 
tema som belyses på kurset. 
 
Kurset passer for alle reiselivsbedrifter, opplevelsesprodusenter innen kultur og reiseliv. Kurset tilpasses et reisemål, 
et tema eller en type bedrifter innen reiselivet. 
 
Hovedfokus i kurset er å produsere pakker for salg, ikke som en øvelse, men med hensikt å sette sammen attraktive 
pakker som skal selges! Kurset gjennomføres derfor som et lunsj til lunsj kurs med en oppfølgingsdag ca 1 mnd etter 
de to første kursdagene. Kursstrukturen er med andre ord 2 dg + 1 dg. 
 
Attraktive pakker 
Kundene våre etterspør tilrettelagte opplevelser og markedet krever attraktive produktpakker. På kurset går vi 
gjennom hvordan pakker produseres og oppbygging av kalkyler. Målet er å lage nye produktpakker for salg. 
 
Gode salgsresultater  
Hva skal til for at min bedrift kan selge mer? Dette er et spørsmål mange stiller seg og i løpet av kurset skal vi gå i 
dybden på denne problemstillingen. Målet er at kursdeltakerne skal oppnå økt salg gjennom innsikt i oppbygging av 
salgskampanjer, relasjonssalg og bruk av internett som salgskanal. 
 
Effektiv distribusjon 
Forskjellige reiselivsprodukter krever ulik distribusjon. Distribusjonskostnadene er i mange tilfeller svært høye. På 
kurset ser vi nærmere på ulike distribusjonskanaler og hva som er fordeler og ulemper ved disse. Målet er å 
kursdeltakerne skal benytte optimale distribusjonskanaler i salg av egne produkter. 

2. Program 
 
Dag 1 
11.30-12.15 Lunsj 
 
12.15-15.00 Del 1, Markedsforståelse og markedsorientering– hva er attraktivt å pakketere? 

 Gjennomgang av virkemidler og reiselivets moderniserte verdikjede 

 Markedsorientering som arbeidsform 

 Gjennomgang av tilgjengelige og relevante markedsanalyser - hva som er attraktivt å pakketere 
 
15.00-19.00 Del 1, Pakkereiseloven, pakketering og kalkyler 

 Gjennomgang av hovedinnholdet i Pakkereiseloven 

 Reisegarantifondet og hva reisegarantiordningen dekker  

 Målgrupper og konkurrenter, definisjon per pakketerte produkt 

 Gjennomgang av hvordan en pakke bygges opp – hvordan en setter sammen et pakketilbud 

 Kalkyler og pris, netto og bruttopriser, fortjenestemargin om merverdiavgift 

 Utforming av produktark og bruk av bilde i kombinasjon med tekst 

 Testing av produkter 

 Egenaktivitet: Deltakerne pakketerer selv med rådgivning fra kursledere  
 
19.30  Middag 
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Dag 2 
08.30-10.30  Del 3, Internett som salgskanal, salgskampanjer og relasjonssalg 

 Salg nasjonalt og internasjonalt, ulikheter fra marked til marked 

 Fordeler og forutsetninger for bruk av internett som salgskanal 

 Relasjonssalg, identifisering av kunder, kundemøte og avslutning av salg 

 Salgskampanjer, hvordan bygge opp en effektiv salgsannonse og salgskampanje 

 Forskjeller og fokus i nysalg, mersalg, kryssalg og gjensalg 

 Egenaktivitet: Deltakerne øver seg på presentasjon av egne produkter i salgsmøte 
 
10.30-12.00 Del 4, Distribusjon  

 Distribusjon lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt – bruk av ulike kanaler 

 Hvilke er de mest bruke distribusjonskanalene i de ulike markedene? 

 Forskjeller mellom lokale bookingselskap, incomingoperatører, turoperatører, OTA-er, grossister 
og reisebyråutsalg, per marked 

 Provisjonssatser og distribusjonsavtaler 

 Flerkanalstrategi og bruttopris  
 
12.30  Lunsj 
 
13.15  Åpen time – kursdeltakerne presenterer problemstillinger basert på egne behov som   
  diskuteres/besvares, eller noteres for tilbakemelding fra kursholdere ifm 3 kursdag 
  
14:30  Avslutning 
 
Dag 3 
10.30-15.00  Del 5, Gjennomgang av pakker og kalkyler. Distribusjon og test av disse 

 Kort repetisjon av innhold på første samling 

 Deltakerne presenterer pakke-forslag, tilbakemeldinger på disse 

 Diskusjon av de ulike pakkeforslagene 

 Test av pakkene, når og hvordan? 

 Hvilke distribusjonskanaler er best egnet for aktuelle pakke 
 

3. Kursholdere 
 
I vårt team for gjennomføring av kursene i ”Pakking, salg og distribusjon inngår Mariell Hagen - BBR AS, 
Signe Eriksen – Stiftelsen Reisegarantifondet og Børre Berglund – BBR AS. Alle tre vil være innledere på 
kursene, med Børre Berglund som kursleder. 
 

 
Signe Eriksen har omfattende praksis fra bank, industri og 
regnskapsvirksomhet. Signe Eriksen har siden desember 2001 ivaretatt 
vervet som daglig leder for Stiftelsen Reisegarantifondet. RGF er en 
lovbestemt ordning som skal sikre kunder som har kjøpt pakkereiser mot 
tap ved konkurs, akkord eller insolvens hos reisearrangøren.  
 
I 2005 ble Signe Eriksen utnevnt som medlem av Markedsrådet. 
Markedsrådet er en statlig myndighet som har til hovedoppgave å 
avgjøre klager på markedsføring. Markedsrådets avgjørelser er endelige, 
og kan bare settes til side av de ordinære domstoler. Signe er fra og med 
1. april 2009 også medlem av Forbrukertvistutvalget. 
 
I kurset ”Pakking, salg og distribusjon” vil Signe innlede og svare på 
spørsmål om Pakkereiseloven og Reisegarantifondet (RGF). 
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Børre Berglund har omfattende erfaring fra reiselivsnæringen i Norge og 
internasjonalt. Siden 1990 har Børre arbeidet med distribusjon og salg av 
norske reiselivsprodukter – nasjonalt og internasjonalt.  
 
I de senere årene er også turoperasjon, pakketering, oppbygging av priser 
og kalkyler områder som Børre har jobbet mye med. Utvikling av 
vintertilbud i Nord-Norge, Nordlysprodukter og aktivitetspakker i Sogndal,  
Jostedalen og Romsdalen er alle pakketeringsoppgaver der han har 
bidratt. 
 
I kurset ”Pakking, salg og distribusjon” vil Børre innlede på tema som 
markedsorientering, pakketering, prising, distribusjon og relasjonssalg – 
og være rådgiver/samtalepartner for kursdeltakerne på disse områdene. 
 

 
 
Mariell Hagen  har bred erfaring fra reiselivet og spesielt i bruk av 
internett som informasjons- og distribusjons/salgs kanal. Mariell har 
meget god kunnskap om ulike online bookingsystemer og hvilke krav 
enkeltaktører og fellesorganisasjoner skal stille til disse. 
 
Mariell har god erfaring som kursholder og har utviklet deler av kurset 
”Pakking, salg og distribusjon” i en engelsk utgave og ved flere anledning 
holdt kurset for russiske aktører. 
 
I kurset ”Pakking, salg og distribusjon” vil Mariell innlede på tema som 
salg, bruk av internett som distribusjonskanal og oppfølging av bedriftene 
mellom samlingene og i forbindelse med tredje samling. 
 

 
 

4. Pris 
 
Pris per kurs er kr 69 000,-. I prisen er honorar til kursleder og innledere, samt kompendium til deltakerne inkludert. I 
tillegg kommer reise- og oppholdskostnader for tre innledere på første kurssamling og to innledere på andre 
kurssamling. 
 

5. Kontaktpersoner 
 
For ytterligere informasjon om kurset og muligheten for å skreddersy kurs basert på tema, geografi eller en spesiell 
gruppe bedrifter – kontakt: 
 

 Mariell Hagen, mariell.hagen@bbr.no , mobil 452 55 154 

 Børre Berglund, borre.berglund@bbr.no, 900 56 869 
 
- eller se www.bbr.no  
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