
#friskeopplevelser
…et kort tilbakeblikk på vår strategiske posisjon
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Friske opplevelser
Verden er full av pene, behagelige – og forutsigbare reisemål. Solstoler, fargerike paraplydrinker, klorfylte basseng, 
lekeland og friserte golfbaner så langt øyet kan se. 

Nordvestlandet er motsatsen til ”Syden”. Hos oss er det vilt, ekte og variert. Her finner du en dramatisk kystlinje, alpine 
fjell, frodige dalfører - og unike opplevelser. Alt innen en kjøretur på en time eller to.

Mange kjenner suget i magen når de tar seg ned de skarpe hårnålssvingene i Trollstigen, kjører Atlanterhavsveien mens 
sjøsprøyten vasker over bilen, eller balanserer på Romsdalseggen. Nordvestlandet er rett og slett fullt av naturskapte 
fornøyelsesparker. I tillegg har vi alle de uoppdagede perlene. 

På Nordvestlandet tror vi rekreasjon ikke handler om å koble av, men om å koble på. - Være aktiv og bruke sansene. 
Sykkelturer på bilfrie øyer i havgapet, vandring på smale kyststier, guidede toppturer i steile fjell. Eller hva med å nyte 
noen sommerdager på en av de mange setrene, eller fiske etter verdens hviteste torsk? 

Vi som bor på Nordvestlandet, lever tett på denne naturen. Og vi gjør alt vi kan for at våre gjester skal reise hjem med 
rike minner i bagasjen, fulle av inntrykk de gjerne deler med andre. 
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Hvordan skal vi kommunisere?
Hvordan bruke friske opplevelser i praksis
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Reisemålet



Reisemålet Bedriften



Reisemålet

AktørenReisemålet Bedriften

Gjesten



Finn fiskelykken ved 
Atlanterhavsveien
les mer



Logo vnr

Fant fiskelykken ved 
Atlanterhavsveien
les mer



Se – en nederlandsk 
norgesfavoritt
les mer 



Festivaler med 
rampestrek
les mer 



Denne øya har 
Norges minste
les mer 
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Strategi
Langsiktig, felles strategi for å oppnå suksess for hele reisemålet





Få flere gjester
til å komme hit.

Få gjestene våre til å 
bli litt lenger.

Få gjestene til å legge igjen mer penger.

Mål



Fire fokusområder

Gjennom å tilby friske opplevelser 
hele året, ta posisjon som et 
opplevelsesreisemål i norgestoppen

Strategi



Tiltak
MARKEDET

DIGITALT
• www.visitnorthwest.no 
• www.fjordnorway.no 
• Facebook
• Instagram
• Blogg wordpress
• Tripadvisor
• Destinator
• Trekksoft
• Fotobank 

PRINT
• Lokalguider - bykart
• FJN-reiseguide
• IN Norway in your Pocket

BRANSJEBEARBEIDELSE
• Workshops i utvalgte 

marked
• Visningsturer for presse og 

turoperatører
• Etablere tettere kontakt 

mot utvalgte turoperatører

Tiltak
REISEMÅLET

• Reisemålsutvikling  -
stimulere til et enklere 
reisemål for gjesten 
(transport, overnatting,  
attraksjoner, aktiviteter, 
spisesteder)

• Arrangementsutvikling 
(MICE, sportsarrangement, 
større events)

• Samarbeid mellom 
kommuner, regioner, 
destinasjoner.

• Ta «pulsen» på reiselivet, 
rapportere jevnlig ut til 
næringen og eierkommuner.

Tiltak
NETTVERKET

• Nordvestsamlingen 
• Medlemsmøter – møteserie 

«blibedrekjent»
• Etablere bedriftsnettverk med 

relevante aktører (tema, 
camping, fiske, vinter)

• Intern-informasjon via 
Facebook-gruppe

• Jobbe tett mot relevante 
partnere:
- bransje, gamle og nye 
medlemmer
- turoperatører
- presse (norsk, utenlandsk)
- Innovasjon Norge
- Fjord Norge
- NCE Tourism
- Møre og Romsdal Reiseliv
- Møre og Romsdal Fylke
- Relevante destinasjoner  
(visitrondelag – invitere til 
visningstur KSU)

Tiltak
PRODUKTENE

• Kompetanseløft – kurs i regi 
av IN (web),

• Forbedre kvalitet på 
markedsmateriell  til aktører 
(foto, web, informasjon)

• Produktutvkiling – delta i 
utviklingsprosjekt, stimulere 
til utvikling

• Markedskunnskap – dele med 
medlemmer

• Bookbart reisemål
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