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STRATEGI VISIT NORDVEST 2021-2025 
Vår langsiktige, felles strategi for å oppnå en bærekraftig utvikling av hele reisemålet. Vi ønsker å ta 

en posisjon der Nordvest differensieres fra konkurrentene på en attraktiv og tydelig måte. Vår 
strategiske posisjon er #friskeopplevelser. Gjennom å tilby friske opplevelser hele året, skal vi ta 

posisjonen som et opplevelsesreisemål i norgestoppen. Vi baserer vår strategi på FNs bærekraftsmål. 
En bærekraftig utvikling handler om å ta vare på behovene til oss som lever i dag, uten å ødelegge 

framtidige generasjoners muligheter til å dekke sine. Vi skal bidra til å bevare natur, kultur og miljø, 
styrking av sosiale verdier og bidra til økt omsetning og verdiskaping i næringen, som også gir 

ringvirkninger ut over den tradisjonelle reiselivsnæringen. Vi skal være med å bidra 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. Eksterne 
og interne rammebetingelser vil i 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.  Vi skal ha en kontinuerlig dynamisk 

endringsvilje i forhold til det som skjer rundt oss. 

Dokumentet tar utgangspunktet i strategi for Visit Nordmøre og Romsdal AS 2015, (revidert høsten 
2019) med årlige revisjonsgjennomganger i styret heretter. Vi legger i tillegg til grunn Fjord Norge sitt 
«Scenario 2030 - Attraktivitet gjennom bærekraft». Tre utvalgte mål fra FN har ekstra fokus gjennom 
våre fokusområder: nr 8 Anstendig arbeid og økonomisk vekst, nr 11 Bærekraftige byer og samfunn 

og nr 13 Stoppe klimaendringene.   Revidert versjon vedtatt i styret Visit Nordvest: 21.april 2021. 

 

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. 
 

Visit Nordvest – friske opplevelser! 
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VÅR VISJON 

Vi skaper friske opplevelser 

 

VÅRT 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 

 

 

VÅRE FOKUSOMRÅDER 

#1 Markedet – skape reiselyst hos den bærekraftige gjesten 
#2 Produktene – kvalitetsfokus og bærekraftig produkt- og destinasjonsutvikling 

#3 Nettverket – kompetanse, samarbeid og informasjonsflyt 

 
 

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 for produktutvikling og strategisk markedsføring av regionen 

med bærekraft i fokus. 
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FOKUSOMRÅDE 1: MARKEDET 
Formål:  Skape reiselyst hos den bærekraftige gjesten 
Målgruppe:  Ferie/fritidssegmentet, nasjonalt og i utvalgte utenlandsmarked.  

• Vår målgruppe er den bærekraftige gjesten, og bærekraftsprinsippene skal være med å styre 
hvilke segment og marked vi til enhver tid jobber med.   

• Vårt markedsarbeid skal bidra til reiselyst til vår region og øke verdiskapingen for våre eiere og 
medlemmer, redusere sesongvariasjoner, øke antall helårsarbeidsplasser, samt forlengelse av 
oppholdstiden til de som kommer til vår region.  

• Markedsføring rettet mot det norske markedet utfører vi både i egen regi og sammen med 
Destinasjon Ålesund & Sunnmøre via Møre og Romsdal Reiseliv.  

• Markedstiltak- og prioriteringer i det utenlandske markedet blir samkjørt med Fjord Norge.  
• Vi ønsker i størst mulig grad å delta i markedssamarbeid via større kanaler, og vi skal bygge 

spisskompetanse innen vårt digitale arbeid. Vi skal ha særlig fokus på å styrke vårt strategiske 
analysearbeid for å kunne jobbe dynamisk og målrettet med vårt markedsarbeid.  

 

FOKUSOMRÅDE 2: PRODUKTENE 
Formål:  Kvalitetsfokus og bærekraftig produkt- og destinasjonsutvikling 
Målgruppe:  Medlemmer, aksjonærer og eierkommuner 

Kvalitetsfokus:  

• Vi skal bidra til å øke kvaliteten på markedsmateriell til reiselivsaktørene (foto, film, web, tekst).  
• Vi skal bistå med kunnskap og tjenester til næringen og jobbe for å øke bevisstheten rundt 

bærekraftig reiseliv. Vi skal oppfordre reiselivsbedriftene og kommunene til å jobbe med merke- 
og miljøsertifiseringer.  

• Vi skal måle vårt bærekraftsarbeid gjennom gjesteundersøkelser lokalt og/eller regionalt.  
• Vi skal der det er hensiktsmessig delta i utarbeidelse av risikoanalyser i reiselivet i kommunene.  
• 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. 

Bærekraftig produkt- og destinasjonsutvikling:  

• Vi skal bidra til en bærekraftig utvikling i næringen og ha en rådgiverfunksjon i relevante 
utviklingsprosjekt.  

• Verdiskapingen på reisemålet avhenger av at reisemålet har bookbare produkt, og vi skal være 
med å veilede reiselivsaktørene innenfor dette temaet. Vi skal bidra til at reiselivsaktørene 
utvikler bærekraftige produktpakker, som sikrer mer lønnsomhet og verdiskaping.  

• Vi skal bidra til produktutvikling der det er fokus på tilrettelegging for allmenn tilgjengelighet for 
mennesker med nedsatt bevegelighet, og andre brukergrupper med særskilte behov.  

• Vi skal stimulere til en bærekraftig reisemålsutvikling innen transport, overnatting, attraksjoner, 
aktiviteter og spisesteder, og være den naturlige høringspart innen reiseliv for våre 
eierkommuner. 
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FOKUSOMRÅDE 3: NETTVERKET 
Formål:  Kompetanse, samarbeid og informasjonsflyt 
Målgruppe:  Medlemmer, aksjonærer og eierkommuner 

Kompetanse:  

• Vi skal bidra til å øke kunnskapen internt i næringen, men også status og stolthet av å arbeide i 
reiselivsnæringen.  

• Vi skal dele vår markedskunnskap med næringen, og være med å arrangere kurs for 
reiselivsaktørene basert på aktuelle kurstilbud som Innovasjon Norge eller andre 
kursleverandører har.  

Samarbeid:  

• 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. Vi skal invitere jevnlig til møteplasser; som årlig Nordvestsamling, medlems- og 
eiermøter og næringsnettverk.  

• Vi skal samarbeide, effektivisere, dele kompetanse og relevante ressurser med Destinasjon 
Ålesund & Sunnmøre.  

• Vi skal jobbe tett med relevante partnere og næringsaktører, våre eierkommuner, Møre og 
Romsdal fylkeskommune, Innovasjon Norge regionalt og nasjonalt, og andre viktige 
utviklingsaktører i regionen vår.  

• Markedsmessige nettverk er viktige å opprettholde og videreutvikle. Dette gjelder samarbeid 
lokalt, nasjonalt og internasjonalt med reisebransjen, turoperatører, presse, Fjord Norge, 
Visitnorway/Innovasjon Norge og våre regionale nabodestinasjoner både i nord, sør og øst. 
 

Informasjonsflyt:  

• Vi skal holde vårt nettverk oppdatert og orientert via våre ulike digitale kanaler:   
Bransjeside på web: Visitnw.wordpress.com – vår åpne bransje- og medlemsside som er vår 
interninformasjonskanal. Her legges det ut informasjon om våre tiltak fra våre fokusområder; 
marked, produkt og nettverk.   
Facebookgruppe «Reiseliv i Nordmøre og Romsdal» - en lukket gruppe der alle 
reiselivsinteresserte 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.  

• Vi skal jevnlig invitere oss selv og delta på møter, konferanser og samlinger, der vi informerer om 
vårt arbeid. Dette er spesielt prioritert hos våre eierkommuner, regionråd og andre relevante 
samarbeidspartnere.  

 


