Bygdeturismeverter
Behov for en gjennomgang av virksomheten?
Ta deg tid til å stoppe
opp og tenke gjennom
virksomheten!
Det er alltid viktig å stoppe opp og tenke
gjennom det en driver med. Er det behov
for en videreutvikling, en kursendring eller
skal vi gjøre enda bedre det vi driver med
og derved tjene mer penger med samme
arbeidsinnsats? Er det mulig å videreutvikle virksomheten til en større og mer
robust næringsvei? Dette er spørsmål som
det er viktig å tenke igjennom fra tid til
annen. Ofte vil de daglige gjøremål ta mye
av tiden, men likevel er det viktig å ta seg
tid til å stoppe opp og ta en gjennomgang
av virksomheten enten den er stor eller
liten.

•
•
•
•
•
•

Har du nok gjester/besøkende?
Tjener du nok penger i forhold til innsatsen?
Synes du markedsføring er en utfordring?
Har du gode nok driftsrutiner for
bestilling, bekreftelser, informasjon
mv.?
Har du god oversikt over kostnader og
inntekter i de ulike deler av virksomheten?
Har du «riktige» priser i forhold til
produkt, slik at gjestene føler at de får
verdi for pengene, samtidig som
virksomheten tjener penger?

Nå kan du på en enkel måte ta en gjennomgang av din egen virksomhet
steg for steg eller på de områder du har størst behov for en gjennomgang, med veiledning gjennom en nettbasert veileder. Ved gjennomgang av alle kapitler får du et kursbevis.
Se oversikt over kapitlene på neste side.
Driftsveilederen tar for seg driftsmessige forhold og utfordringer for
bygdeturismeverter. Temaer er bl.a. driftsrutiner, markedskunnskap,
produktutvikling, produktpakking, markedsføring, salg/booking, service/
vertskapsrolle, kvalitetssikring og økonomi.
Innhold og oppbygning er praktisk rettet mot mindre virksomheter innen
reiseliv.

Målgruppe

Målgruppen for kurset er de som driver med overnatting, servering,
selskaper, kurs, møter, aktiviteter/opplevelser mv.;

•
•

på landbrukseiendommer - på gården eller i utmarka,
i virksomheter som driver innen bygdeturisme.

Kurset/veilederen er i hovedsak beregnet på eksisterende virksomheter
innen bygdeturisme, men nyetablerere vil også ha god nytte av kurset/
veilederen.
Norsk Turistutvikling AS
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Innhold i veilederen
Hvordan står det til med bedriften?
Hvordan er markedssituasjonen for
bedriften?
Ressurskartlegging - med fokus på
muligheter
Produktutvikling gir konkurransefortrinn
Markedsføring er en god investering

All kunnskap og hjelp på ett sted

Du kan tilegne deg kunnskap hvor du enn er både geografisk og kunnskapsmessig. Det er ingen krav til forkunnskaper. Alt fagstoffet er samlet på ett sted,
så har du med deg data, nettbrett mv., har du med deg alt. Som kursdeltaker vil
du også få tilgang til annet fagstoff, et omfattende linkarkiv til nyttige
nettsteder, eksempler, lover, forskrifter, produkter, markedsinformasjon og
andre nyttige sider der du kanskje trenger mer kunnskap, samt interaktive
tester.
Det eneste du trenger for å tilegne deg kunnskapen er tilgang til en datamaskin
(pc eller mac), et nettbrett eller smarttelefon (selv om denne kan være krevende
å lese på) og nettilgang.

Lønnsomhet gir større handlefrihet
Gode driftsrutiner bidrar til økt kvalitet og
begrense tilfeldigheter
Kvalitet sikrer framtida
Vertskapet - det viktigste ved produktet
Matopplevelsen
Aktiviteter og opplevelser - en viktig del av
totalopplevelsen
Det er viktig å bo godt når en er på reise

Last ned detaljert
innholdsfortegnelse
På www.spiria.no under «Driftsveileder for
bygdeturismeverter» kan du laste ned en
detaljert innholdsfortegnelse.

Maler og dokumenter til bruk i egen virksomhet

Her får du også maler i word og excel som du kan benytte i egen virksomhet.
Word-dokumenter er maler som kan benyttes i planlegging, i driftsrutiner, i
informasjon mv. I regnearkene er det lagt inn formler for beregning, så det er
bare å legge inn egne tall. Her kan du kalkulere priser, budsjettere, analysere
økonomien mv. Nå kan du få god oversikt over virksomhetens økonomi, hva du
tjener penger på eller ikke, samt kunne spørre regnskapsfører eller samarbeide
med regsnskapsfører for å få bedre oversikt over økonomien i virksomheten.
For å kunne benytte maler og verktøy må du ha programmene word og excel.
Malene/dokumentene kan du laste ned på egen data og benytte så lenge du vil.

Veiledning

Veiledere med lang erfaring innen rådgivning i reiselivsnæringen og med
spesialkompetanse på bygdeturisme, veileder deg hvis det er noe du lurer på
underveis i kurset. Hvis du har behov for veiledning, kan du kjøpe dette på
timebasis. Vi har en gunstig pris (800 kr pr. time) på denne type veiledning.
Se www.ntu-as.no

Forum

I tillegg kan du delta i et forum sammen med mange andre som driver innen
bygdeturisme og som er inne på kurset/veiledningen, for å stille spørsmål, dele
erfaringer, diskutere utfordringer og muligheter mv. Dette er en enkel måte å
komme i kontakt med mange bygdeturismeverter på.

Kan dette være nyttig for deg?
Ønsker du mer informasjon, kan du ta kontakt på epost: info@spiria.no
eller på tlf.: 61 24 66 60.
Det er like nyttig å «kvesse» produktet som
å kvesse knivene en gang i blant.
Norsk Turistutvikling AS

Ønsker du å kjøpe kurset/veiledningen, finner du dette på www.spiria.no.
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