
Hvordan del i veksten? Hvilke gjester ønsker vi oss? 
#1 Markedet
Digitalt & Print
Bransjebearbeiding

Foto: Einar Engdal



Tett på

Møre og Romsdal Fylke, Møre og Romsdal Reiseliv



Digitalt fokus
• Premium Partner Visitnorway
• Distribusjon av informasjon til 

flere sider og domener.
• Visitnorthwest.no
• Fjordnorway.com
• Visitandalsnes.com

• Kampanjer kjøres digitalt 
både nasjonalt og i utvalgte 
marked. Noe eget, men mest i 
samarbeid med IN, FJN og 
MRR.

• Egen digital strategi for SoMe
• Markedssjef digitale flater
• Tett samarbeid med 

visitnorway

#1 Markedet



Digital vs. Papir
• Papir fremdeles viktig
• Men, større effekt av å 

jobbe på digitale flater
• Nettsted fungerer som:

• Reisemagasin
• Turistinformasjon
• Opplevelsesbutikk
• Landingssted kampanjer
• Etc.

• Ny plattform viktig steg

#1 Markedet



Hittil i år, pr 31.8



#1 Markedet

Digital vs. Papir
• Redaksjonelt innhold, 

produktinformasjon og 
bookingknapp

• Målbarhet
• Bevisstgjøring mot aktør

• Mulighet for å bygge 
«subsider»



Lokalguider & bykart
A3 – brettet format
Kart på ene siden
Spise/Sove/Gjøre-oversikt
8 utvalgte attraksjoner

Kristiansund bykart
Molde bykart
Rauma/Nesset/Vestnes
Smøla/Aure
Fræna/Eide/Averøy
Halsa/Tingvoll/Gjemnes  
Sunndal/Surnadal/Rindal

Fjord Norge – reiseguide, profilbrosjyre
Innovasjon Norge – Norway in your pocket

Print materiell

#1 Markedet



Bransjebearbeiding
Presseturer – 2017: 16 ulike 
program, ca 50 journalister, USA, 
Tyskland, England, Sverige, 
Nederland, Danmark m.fl.

Turoperatører – Famtrips – 2017: 
5 program, 86 personer.

Deltagelse på workshops i 
Tyskland, Nederland, Danmark, 
NTW Bergen, Kina (nytt i 2017)

Alltid i samarbeid med  våre Fjord 
Norge og Innovasjon Norge. Også 
på tvers av destinasjoner.

#1 Markedet



Presseresultat
Stor verdi! 

#1 Markedet



Hvordan levere opplevelser i verdensklasse?
#2 PRODUKTENE



Profesjonalisering
- kompetanse – kurs – erfaringsutveksling-

Fjord Norge – NCE Tourism – produktutvikling - pakking

Foto: Oddgeir Visnes

#2 Produktene



Markedsdrevet 
produktutvikling

- Vandring
- Sykling
- Fiske
- Vinter/ski

#2 Produktene



Bookbare aktiviteter

#2 Produktene



Hvordan styrke regionen?
#3 NETTVERKET



• #blibedrekjent
• Etablere bransjenettverk, 

innen ulike tema: fiske, 
sykling, vinter etc.

• Jobbe med relevante 
partnere (medlemmer, 
presse, IN, FjNorge, NCE 
Tourism, Møre og Romsdal 
Fylke, andre relevante 
destinasjoner)

• God informasjonsflyt internt 
(FB, blogg, nyhetsbrev)

• Nordvestsamlingen

#3 NETTVERKET

#3 Nettverket



Følg oss

facebook.com/groups/ReiselivNR/

#3 Nettverket



#4 REISEMÅLET
«Det skal være enkelt å velge oss som reisemål, 
enkelt å være her, enkelt å finne frem, enkelt å 

booke, og enkelt å anbefale oss videre.»

SAMARBEID
mellom relevante aktører, kommuner, 

destinasjoner og regioner



Sesongforlengelse & helårsfokus

Foto: Svein Erik Knoff

#4 Reisemålet



Reisemålsutvikling:
Task Force Rauma – Øyriket i Romsdal – Masterplan Molde –

Masterplan Fræna?  - Smøla – Topptur Nordvest - Trollheimen

#4 Reisemålet
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