
Økt verdiskaping med hjelp
av digitalisering



Frode Ressem

• Utdannet data ingeniør i 2001 
(året it-boomen slo til for fullt)

• Startet to aktivitetsselskap, kitesurfing
(Urge i Grimstad (2000) og Sideshore i 
Trondheim (2002))

• Startet Trondheim Kiteklubb

• Jobbet med digitalisering av 
arbeidsprosesser i 14 av de siste 17 årene i 
mange bransjer. Nå i Ramvik AS

#lanulva
#romsdalseggen



Fra Røros til Rhodos

• Spisset målgrupper for Røros og Oppdal
• Studenter ved universitetet i München

• Studenter i Tondheim

• Spisset målgrupper for Rhodos
• Medlemmer av en kiteklubb



Sideshore filmproduksjon





Butikker i Oslo og
Trondheim



Pakketerte
produkter…



Samarbeidsprosjekt våren 
og sommeren 2017

• Sveggvika Gjestehus

• Kronborg Marina

• Sua Casa

• Atlantic Road Adventure



Samarbeidsprosjektet vil gjøre 
alle til  total leverandører

• Overnatting

• Aktiviteter

• Mat

• Reise

• Produktsalg







Digitalisering



Kokken og fotografen



Foto: Per Kvalvik



Video, 
dronefilming



Teknologi



Overnatting



Internasjonale 
aktører



En hel arme 
av muligheter



Manuelt



Manuelt



Kan føre til 
dobbelt-

bookinger



• Enkel kanalhåndtering
• Send faktura fra systemet
• Motta online betaling
• Sømløs kontraktsignatur
• Administrer bestillinger via mobil 

app



Aktiviteter



Aktiviteter på siden din



Engasjere og lære opp lokale lag og 
foreninger til å være vertskap for turister.

Har ofte fasiliteter og utstyr til  å gi gode 
opplevelser. Samtidig kan det være en 
inntekt for laget.



Mat



Bookbar



Reise



Legg til flybestilling på siden din



<div data-skyscanner-widget="SearchWidget" data-origin-geo-lookup="true" data-destination-
name="'Kristiansund'"></div>
<p><script src="https://widgets.skyscanner.net/widget-server/js/loader.js" async></script></p>



Shop – Nettbutikk



Nettbutikk

• Spreadshirt.com



Moderne markedsføring

• Potensielle kunder deler sin kontaktinfo med deg fordi du har ertet de 
med fantastisk innhold, og de ønsker mere fantastisk innhold. 

• Videre deler du innhold (bilder, filmer, historier, info, data) med den 
kontaktinformasjonen du har fått fra potensielle kunden.



Konkurranse



Den som deler mest … 



Facebook visning







Bli venn med tripadvisor



Ønsker integrert visitnorway på min nettside


