
Hva har vi gjort?
Hva har vi lært?
Hva gjør vi nå?
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• Oppstart 1. januar 2010
• Kontorer i Alta, Tromsø og Bodø
• 12 medarbeidere
• Eiere:
• 51 % Nordland, Troms og Finnmark 

fylkeskommuner
• 49% andre aksjonærer i Nord-Norge

NordNorsk Reiseliv AS



NordNorsk Reiseliv AS

Vi skal etablere og videreutvikle Nord-
Norge som et helårs reisemål 

gjennom utvikling, markedsføring og
tilrettelegging for salg 

av nordnorske reiselivsprodukter 
til beste for sysselsetting, bosetting 

og allmenne interesser for øvrig 
i Nord-Norge.



Kunnskap, 
forståelse og 

oversikt i 
situasjonen

Å vise vei gjennom 
krisen

Ta ansvar for at 
kortsiktige tiltak 

også tjener 
langsiktig strategi

Posisjonere for 
fremtidig suksess

Og bidra til at 
ressursene trekker 

sammen



Analyser Scenarier Overlevelse Gjenreising Fremtid

Konsekvenskartlegging



«TRULS-KAMPANJEN» NASJONALT



«TRULS-KAMPANJEN» - I NORD-NORGE



++….



MICE – KAMPANJE, LOKALT OG REGIONALT 



«MIDNATSOL-KAMPANJE» NASJONALT OG EUROPA



EAT THE LANDSCAPE –
EUROPA 



Uttelling når vi jobber med media



Hovedgrep for veien videre

Offensiv og segmentert satsing på 
det norske og nordeuropeiske ferie 
og fritidsmarkedet for prioriterte 

målgrupper.

Markedsutvikling Effektivisering, koordinering og slagkraft

SAMLE NÆRINGEN FOR EFFEKTIV 
RESSURSUTNYTTELSE OM DIGITALE 
LØSNINGER 

Markedsutvikling Koordinering, samspill og dialog for et felles 
fremtidsbilde.

1.
MARKEDSSTRATEGI OG TILTAK FOR Å ØKE 
MARKEDSANDELER
I PRIORITERTE MÅLGRUPPER

2.
«TILBAKE TIL FREMTIDEN»: EN 
FRAMTIDSORIENTERT STRATEGISK RETNING 
FOR REISELIVET I NORD-NORGE3.



Hva har vi lært?
• Fleksibilitet og 

omstillingsevne
• Betydningen for samfunnet

• Lokal verdiskaping
• Nordmenn som gjester

• Krevende kunder (service, 
kvalitet, pris, attraktivitet, 
selvgåenhet osv.)

• Sør vs. nord i landsdelen

• Digitalisering har skutt fart for å 
jobbe smartere

• Bookingløsninger, to-delt:
• Norske vs utenlandske markedet

• Betydningen av SoMe har blitt 
større

• Digitalt løft knyttet spesielt til 
serveringsbransje

• Samarbeid
• Nettverk og andre arenaer (eks. 

iLag.nordnorge.com)



Veien tilbake til ny normal



https://business.visitnorway.com/no/nyheter/2021/7-av-10-
nordmenn-vil-feriere-i-norge-i-sommer/

Når nordmenn flest planlegger en 
norgesferie, er 

det naturopplevelser som 
vandring, sykling og andre 

aktiviteter i naturen som kommer 
høyest ut



Endringer i reiseatferd

• «Changing Travel for the Better» - mer
ansvarlige og opptatt av bærekraft

• Staycation, reiser i eget land
• Helse- og sikkerhet
• Fleksibilitet og gode kanselleringsvilkår
• Naturbaserte opplevelser
• Last minute-booking
• Yngre vs. eldre reisende
• Social distancing – unngå folkemengder
• Reise i uvanlige tider på året
• Reise i mindre grupper/familier og par
• Verdi for pengene



Besøksforvaltning (Lofoten som pilot)

• Oppdrag fra Nordland fylkeskommune
• Fokus på tilrettelegging lokalt
• Fokus på det svenske (2019) og norske 

(2020) marked 

• Hva forteller vi gjestene på forhånd?
• Hva forventer vi av gjestene?
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Suksesskriterier 
Veien tilbake til ny normal

• Sikre verdiskaping og økt lønnsomhet i regionen 
frem mot sommeren 2022

• Tiltak og prioriteringer som gir et bærekraftig
reiseliv. I dag og i fremtiden. 

• Definere konkurransefortrinnet til Nord-Norge og 
kommunisere det som kjennetegner landsdelen 
(«sånn er vi»)

• Styrke Nord-Norge ved å aktivt jobbe med rett gjest 
på rett sted til rett tid. Sesong, destinasjonenes 
tilbud og målgruppenes behov



Veien tilbake til en ny normal
Bærekraftig markedsarbeid og ansvarlig markedsføring

Prioritere 
målgruppe

Konsept og 
verdiforslag

Definere 
vekstpotensialet

Prioritere 
ressurser og 

markedsmidler



Godt forberedt og 
nysgjerrig ved ankomst,
hensynsfull underveis, 

heftig og begeistret ved 
avreise. 

ØRett gjest 
ØPå rett sted
ØTil rett tid 



Målgruppe:
Tid i lag

Tett på hverandre

Merkevarehistorie:
Pleie flokken

Målgruppe:
Ut i naturen
Tett på naturens 

kraft

Merkevarehistorie:
Spektakulære landskap

Målgruppe:
Inn i kulturen
Tett på de andre

Merkevarehistorie:
Levende lokalsamfunn

Målgruppe:
Tid til deg selv
Tett på deg selv

Merkevarehistorie:
Balansert livsstil

Målgruppe:
Må ses

Attraksjoner 

Merkevarehistorie: Det ikoniske Nord-Norge

Å være en del av noe større enn seg selv

Å realisere den beste versjonen av seg selv

Å strekke seg mot 
noe 

Å trygge sitt 
ankerfeste 



Målgruppe:
Tid i lag

Tett på hverandre

Målgruppe:
Inn i kulturen
Tett på de andre

Målgruppe:

Tid til deg selv
Tett på deg selv

Å være en del av noe større enn seg selv

Å realisere den beste versjonen av seg selv

Å strekke seg mot 
noe 

Å trygge sitt 
ankerfeste 

Målgruppe:
Outdoor/
Ut i naturen

Tett på naturens kraft



Vår ikoniske natur, rike kulturhistorie 
og gjestfrie folk, gjør det verdt å reise 

litt lenger. 

Hit. Til oss.

De som kommer hit til oss, skal 
oppleve noe man ikke finner noe 

annet sted. 

Noe de tar med hjem. Noe som varer 
lenge.

Verdiforslag



På kort sikt ligger det største 
vekstpotensialet i å få gjestene til å 

bli et ekstra døgn. 

Lykkes vi med dette kan omsetning 
økes med 10-15%

Strategi 1: 
Flere kunder  / økt frekvens 

(flere reisende)

Strategi 2: 
Lenger opphold (ett ekstra 

døgn)

Strategi 3: 
Høyere forbruk



Veien tilbake til ny 
normal

• Sikre verdiskaping og økt lønnsomhet ved å 
prioritere outdoors-segmentet (ut i naturen)

• Tydelig kommunikasjon og verdiforslag som 
kommunisere det som kjennetegner Nord-Norge 
(«sånn er vi»)

• Få gjestene til å bli et døgn ekstra og øke potensiell 
omsetning med 10-15%

• 8 prioriterte tiltak som er knyttet til bærekraftmålene 
og ansvarlig markedsføring.


