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STRATEGI VISIT NORDVEST 

 Langsiktig, felles strategi for å oppnå suksess for hele reisemålet. 

Vi ønsker å ta en posisjon som differensierer oss fra konkurrentene på en attraktiv og tydelig måte. 

Vår strategiske posisjon er #friskeopplevelser. Gjennom å tilby friske opplevelser hele året, ta 

posisjon som et opplevelsesreisemål i norgestoppen. Visit Nordvest baserer sin strategi på FNs 17 

bærekraftmål.  

Bærekraftig utvikling handler om å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten å 

ødelegge framtidige generasjoners muligheter til å dekke sine. Bærekraftsmålene reflekterer de tre 

dimensjonene i bærekraftig utvikling: klima og miljø, økonomi og sosiale forhold.  

Dokumentet tar utgangspunktet i strategi for Visit Nordmøre og Romsdal AS 2015, og ble revidert 

høsten 2019, med årlige revisjonsgjennomganger i styret heretter.  

 

    

 

VÅR VISJON 

Vi skaper friske opplevelser 

 

VÅR MISJON 

Ved å utvikle unike opplevelser for gjestene på Nordvestlandet gjennom hele året, skaper vi 

økonomisk vekst for den enkelte reiselivsbedrift og for regionen. Vi gjør dette ved å styrke 

samarbeidet mellom aktørene – og med Fjord Norge – samt fungere som pådriver, rådgiver og 

verktøy for produktutvikling og markedsføring av regionen med bærekraftsbegrepet som grunnlag i 

alle ledd.  

 

MÅL 

Få flere gjester til å komme hit hele året 

Få gjestene våre til å bli lenger 

Få gjestene til å legge igjen mer penger 
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Verden er full av pene, behagelige – og forutsigbare reisemål. 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 hårnålsvingene 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 nye 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. 
 

 

STRATEGI – FIRE FOKUSOMRÅDER 

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

Norgestoppen. Visit Nordvest baserer sin strategi på FNs bærekraftmål der vi ser miljø, økonomi og 

sosial utvikling i sammenheng. Våre rammebetingelser eksternt og internt vil mer eller mindre grad 

påvirke hvor stor mulighet vi har til å påvirke og jobbe med våre fokusområder. Dette gjelder både 

lokale, regionale og nasjonale føringer som påvirker oss og vår virksomhet finansielt og 

organisatorisk.  Visit Nordvest skal ha en kontinuerlig dynamisk endringsvilje i forhold til det som 

skjer rundt oss.  

Visit Nordvest eies av kommunene i Nordmøre og Romsdal, reiselivsaktører innen overnatting, 

bespisning, aktiviteter, attraksjoner og annet næringsliv som bidrar til finansiering, utvikling og 

markedsføring av reisemålet.  

 

Våre fire fokusområder er:  

1. Markedet – økt synlighet og tilgjengelighet 

2. Produktene – bærekraftig produktutvikling 

3. Nettverket – kompetanseheving og samarbeid 

4. Reisemålet – reisemål med #friskeopplevelser 
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Visit Nordvest sin strategi bygger på Fjord Norge sitt Scenario 2030:  

«Attraktivitet gjennom bærekraft» med sine 10 punkt: 

1 Ingen overturisme 

2 Utslippsfri transport i regionen (klimanøytral næring) 

3 Lange opphold 

4 Helårsarbeidsplasser 

5 Opprettholde naturmangfold 

6 Opprettholde kulturmangfold (stedsegenskaper) 

7 Styrket kunnskapsutvikling og tilgang på kompetanse 

8 Verdiskapingsvekst 

9 Lønnsomhet  

10 Bidrag til andre sektorers bærekraft   

 

FOKUSOMRÅDE 1: MARKEDET 

Markedsføring rettet mot det norske markedet utfører vi både i egen regi og sammen med 

Destinasjon Ålesund & Sunnmøre via Møre og Romsdal Reiseliv. Markedsarbeid, 

markedsprioriteringer og målgrupper rettet mot det utenlandske markedet blir vurdert sammen med 

Fjord Norge sine prioriteringer, og vi følger i stor grad disse. Det er fire hovedområder som Fjord 

Norge tilbyr i de utenlandske markedene; 1) Go Viking-new season oktober-april, 2) Sesongutvidelse 

vår/høst, 3) Sommersesong, 4) Adventure in the fjords.  

I prioritert rekkefølge er dette markedene vi jobber direkte med: 

1. Norge er vårt største og viktigste marked. Kampanjearbeid rettet mot utvalgte områder i Norge 

skal prioriteres. Fokus på Østlandet og Trøndelagsområdet. Sesong hele året. Markedsarbeid gjøres i 

all hovedsak av oss selv, i samarbeid med våre nabodestinasjoner.  

2. Nærmarked Europa (Tyskland, Nederland, Sverige). Trafikk fra disse markedene kommer i 

hovedsak i sommersesongen, og her er det potensiale for utvidelse i skuldersesonger. 

Markedsarbeidet ut i Europa gjøres via Fjord Norge, som jobber også mot sør-Europa (Italia, 

Frankrike, Spania) der vi er med på noe markedsarbeid, og er synlig via Fjord Norge sine tiltak.  

3. USA og Kina er nye marked for vår region, der vi ser en vekst. Potensiale for vekst i skuldersesong.  

Digitale tiltak 

90% av våre markedstiltak går digitalt, og vi har både eksterne og interne kanaler og system som 

brukes i vårt arbeid. Vårt markedsarbeid bygger på prinsippet om digital relasjonsbygging, og alt vårt 

digitale arbeid skal skape reiselyst til vår region, det skal øke verdiskapingen for våre eiere og 

medlemmer, jobbe for helårstrafikk, samt forlenge oppholdstiden til de som kommer til vår region. I 

vårt arbeid vil vi i ulik grad ha påvirkningskraft, sett ut ifra hvilke rammebetingelser vi til enhver tid 

har. Vi jobber for at det i størst mulig grad skal være et samarbeid med større kanaler, og at vi bygger 

felles spisskompetanse innen vårt digitale arbeid.  

B2C – tiltak: 

- Visitnorthwest.no – er vår hovedkanal for all informasjon om vår region. Fokus på 

produktvisninger og trafikkdriver til aktuelle steder i forbindelse med kampanjer. Viktig med 



 
 
 

Visit Nordmøre & Romsdal AS – Tel. +47 70 23 88 00 – E-post: info@visitnorthwest.no  
Avd. Molde: Torget 4, 6413 Molde 
Avd. Kristiansund: Fosnagata 13, Kristiansund – Postadresse: Pb. 508, 6501 Kristiansund  
 

fokus på kvalitet på innhold (tekst, foto, film). Alle medlemmer i Visit Nordvest er presentert på 

denne siden.  

- Fjordnorway.no – fellesside for Vestlandet, der vi har destinasjonspresentasjon og alle 

medlemmer i Visit Nordvest er presentert. 2019/2020 gjennomgår Fjord Norge en 

strategiprosess for å avklare hvordan denne kanalen skal drives, fylles med innhold osv. 

Resultatet av denne prosessen vil være avgjørende for hva vi gjør med egen webside fremover 

- Visitnorway.no – landsdekkende side for hele Norge, der vi er presentert med destinasjonssider 

og alle medlemmer i Visit Nordvest er presentert.  

- SoMe: Vi har egne kanaler på Facebook og Instagram. Fokus på egne kanaler vs. større kontoer 

som visitnorway og fjordnorway vil vurderes i sammenheng med økt kunnskap på temaet.  

- Trekksoft – aktivitetsbookingsystem som brukes av aktivitetsleverandører, og som er systemet 

som benyttes som salgssystem på eksisterende webside.  Systemvalg vurderes etter hvert som 

det kommer nye og bedre løsninger på markedet.  

- Print – vi produserer bykart for Kristiansund og Molde som distribueres ut lokalt til relevante 

steder som har behov for dette. Fjord Norge produserer en årlig reiseguide for Vestlandet, der vi 

kjøper annonseplass for å synliggjøre vår region.  

B2B-tiltak: 

Bearbeiding og salgsrettede tiltak mot turoperatører, deltagelse på workshops i utvalgte marked, 

salgsbesøk direkte sammen med andre destinasjoner. Etablere tettere kontakt med utvalgte 

turoperatører. Visningsturer for turoperatører gjennom etablerte kanaler som Fjord Norge og 

Innovasjon Norge, men også ta eget initiativ til egne visningsturer.  

Presse 

Bearbeiding av norsk- og utenlandsk presse. Invitere til presseturer i vår region, gjennom etablerte 

kanaler som Fjord Norge og Innovasjon Norge. For Norge, så skal vi ta en posisjon og markere vår 

region sterkere blant de norske reisejournalistene.  

 

Informasjon ut til våre eiere og medlemmer:  

- Visitnw.wordpress.com – vår bransjeside/medlemsside som er vår interninformasjonskanal. Her 

legges det ut informasjon om våre tiltak, strategi, arrangement, kurs m.m.  

- Facebookgruppe «Reiseliv i Nordmøre og Romsdal» - lukket gruppe der alle kan melde seg inn. 

Denne kanalen bruker vi til å legge ut aktuelle reiselivssaker som er av interesse for 

reiselivsbransjen i vår region.  

- Nyhetsbrev – Brukes ut til våre eiere og medlemmer med informasjon om aktuelle reiselivssaker 

i vår region.  

 

FOKUSOMRÅDE 2: PRODUKTENE 

Kompetanse 

Visit Nordvest vil bidra til å øke kunnskapen i næringen, men også status og stolthet av å arbeide i 

reiselivsnæringen. Vi vil være med å arrangere kurs for reiselivsaktørene basert på kurstilbudene som 

Innovasjon Norge har. Dette gjelder for eksempel – bli god på nett, vertskapskurs, pakketeringskurs, 

kurs om bærekraftig reiselivsutvikling m.m.  Vi ønsker å bidra med deling av markedskunnskap ut til 

næringen.  
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Kvalitet 

Forbedre kvaliteten på markedsmateriell til aktører (Foto, web, informasjon) som ønsker dette. Her 

vil vi bistå med kunnskap og tjenester til næringen. Kvalitet i vertskap og servicen som tilbys er også 

et viktig punkt. Visit Nordvest jobber for å øke bevisstheten rundt bærekraftig reiseliv, og skal 

oppfordre reiselivsbedriftene og kommunene til å jobbe med merke- og miljøsertifiseringer. Visit 

Nordvest er sertifisert Miljøfyrtårnbedrift.  

Produktutvikling 

Visit Nordvest skal bidra til utvikling i næringen og delta i aktuelle utviklingsprosjekt der dette er 

relevant, enten i egen regi, eller som deltager/partner inn i eksterne prosjekt.  

 

Bookbart reisemål - salgsarbeid 

Verdiskapingen på reisemålet avhenger av at vi har bookbare produkt, og dette skal Visit Nordvest 

være med å bidra til gjennom vårt arbeid.   Visit Nordvest skal vurdere muligheten for 

pakketeringsoppgaver, og i hvor stor grad vi skal være mer salgsrettet.  

 

FOKUSOMRÅDE 3: NETTVERKET 
Vi ser viktigheten av samarbeid i næringen og at alle aktører kjenner hverandre godt, det skaper et 

godt miljø med fellesskapsfølelse, og bidrar til at reisemålet vårt fremstår som et bra sted å bo og 

jobbe på. Visit Nordvest vil bidra til å lage møteplasser for våre medlemmer i næringen, som årlig 

Nordvestsamling, medlemsmøter, bedriftsnettverk med relevante tema, ha digitale møteplasser 

(facebookgrupper, bransjesider osv., og jobbe tett mot relevante partnere og utviklingsaktører som 

våre eierkommuner, Møre og Romsdal fylke, Innovasjon Norge, Romsdalen AS, Molde og Romsdal 

Havn IKS, Kristiansund og Nordmøre Havn IKS m.fl.  

Markedsmessige nettverk er også viktige å opprettholde og videreutvikle. Dette gjelder møter og 

samarbeid med turoperatører, presse, Fjord Norge, Visitnorway og nabodestinasjoner.  

 

FOKUSOMRÅDE 4: REISEMÅLET 
Bærekraftig reisemålsutvikling 

Visit Nordvest skal stimulere til en bærekraftig reisemålsutvikling innen transport, overnatting, 

attraksjoner, aktiviteter og spisesteder. Vi skal bidra til at regionen arbeider med reduksjon av 

utslipp/transportbehov, energiforbruk, vannforbruk, avfallshåndtering, i tillegg til å gi innspill i 

kommuners klimaplaner der det er hensiktsmessig.  

Visit Nordvest skal bidra i form av vårt markedsarbeid til å redusere sesongvariasjoner og øke antall 

helårsarbeidsplasser i regionen. I tillegg skal vi bidra til tilrettelegging for allmenn tilgjengelighet for 

mennesker med nedsatt bevegelighet, og andre brukergrupper med særskilte behov (som syn, hørsel 

og astma/allergi). 

For å kunne måle vårt bærekraftsarbeid, gjennomføres jevnlige gjesteundersøkelser lokalt og/eller 

regionalt. Kunnskap om bærekraftig reiselivsutvikling skal inn i kompetanseprogrammet vårt som 

tilbys reiselivsaktørene i regionen. Visit Nordvest skal der det er hensiktsmessig delta i utarbeidelse 

av risikoanalyser i reiselivet i kommunene.  
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Bevare natur, kultur og miljø 

Visit Nordvest skal være med å bidra til å bevare natur, kultur og miljø i vår region. Det er 

kommunene som formelt sett har ansvar for biologisk mangfold, kultur- og kulturhistorie, men vi skal 

i den grad det er mulig bidra til at informasjon om ferdsel, bruk, bevaring, forvaltning av 

kulturminner, steder eller tradisjoner av kulturell interesse kommer ut til gjester i vår region. Dette 

gjelder også informasjon om gjeldende regelverk og forvaltning av høsting, fremvisning og salg av 

sopp, planter og dyr.  

Visit Nordvest skal være med å bidra/gi innspill i arbeid med besøksstrategier og sårbarhetsanalyser i 

tilknytning til nasjonalparker og verneområder, og delta i prosesser med å definere hvilke 

naturområder som kan være av spesiell interesse for reiselivet. 

Visit Nordvest skal være med å bidra til at lokalt mattilbud utvikles, og at lokal/regional mat og drikke 

blir benyttet av reiselivsbedriftene.  

Styrking av sosiale verdier 

Visit Nordvest skal være med å innarbeide tiltak som bidrar til å skape gode holdninger til 

samfunnsansvar og fremme god gjesteadferd. Våre etiske retningslinjer skal bidra til at vi tar 

samfunnsansvar, være relevante og enkle å forstå, og at våre verdier skal prege vår kultur og praksis 

overfor medarbeidere, kunder, leverandører, konkurrenter og samarbeidspartnere.  

Visit Nordvest ønsker å bidra med god etisk praksis i reiselivet:  

• Vi behandler og omtaler alle medarbeidere, leverandører, kunder, samarbeidspartnere og 

konkurrenter med samme respekt og likhetsprinsipp, uten å være påvirket av hudfarge, 

funksjonshemming, religion, kjønn eller legning  

• Vi skal bidra til at vår informasjon- og markedskommunikasjon oppleves autentisk, realistisk 

og viser respekt overfor gjester og lokalsamfunn.  

• Vi ønsker å bidra til at besøkende og lokalbefolkning er med å arbeider frivillig for og/eller 

bidrar til fellesgoder, kulturarv og bevaring av biologisk mangfold.  

• Vi har alle rett til å si ifra ved brudd på retningslinjer eller kritikkverdige forhold på 

arbeidsplassen, regulert av arbeidsmiljøloven §§2-4, 2-5 pg 3-6. Bestemmelsene skal bidra til 

å styrke ytringsfriheten i et ansettelsesforhold. Å varsle er å si fra om kritikkverdige forhold 

på arbeidsplassen. NHO og Arbeidstilsynet har begge hjelpemiddel som presenterer regler 

for varsling. Grove og gjentatte brudd kan være oppsigelsesgrunn. Vi ønsker at våre ansatte 

skal få positive tilbakemeldinger når regler etterleves. Vi ønsker å bygge en god 

bedriftskultur der våre ansatte ikke skal skjule sine feil av frykt for konsekvensene, og heller 

oppmuntres til diskusjon om regler og hvordan man best skal kunne etterleve disse i praksis.  

Økonomisk levedyktighet 

Visit Nordvest skal med vårt arbeid bidra til økt omsetning og verdiskaping i næringen, og dette skal 

også gi ringvirkninger ut over den tradisjonelle reiselivsnæringen.  


