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Det er ikke et mål å være 
på alle bucketlistene

…så lenge vi er på de rette



Det er summen av historier som gjør destinasjonen attraktiv



Den digitale revolusjonen har knapt begynt



..men også hvilke krav vi stiller til turistene

Bærekraft dreier seg ikke bare om hva vi gjør,

Sosiale
forhold Økonomi

Naturmiljø



Dette har vi gjort



Handlingsplanen

Norge 

Ledende reisemål for 
bærekraftige 
natur- og kulturbaserte 
opplevelser

Vi jobber med alle
næringer som
skaper opplevelser

Hele Norge 
hele året

Fra demografi
til motivasjon

Et åpent 
innovasjonsmiljø

En pådriver for
opplevelses-
utvikling

Måle, dele 
lære

Bærekraft



Alt starter med opplevelsene her hjemme…



... og evnen til å fortelle historiene



Vi har tiltrukket oss spisskompetanse på historiefortelling…

…og spesialisert markedsapparatet ute



Strategien





Norway Needs to continue to work on Holiday basics

Good value for 
money

Interesting, rich 
cultural heritage 

or art

Good local 
cuisine

Beautiful nature

Social, friendly Peaceful For Explorers 

IMPROVE/BE MORE OF SUSTAIN PERFORMANCE

ImproveMaintain



Handlingsplanen

Norge 

Ledende reisemål for 
bærekraftige 
natur- og kulturbaserte 
opplevelser

Vi jobber med alle
næringer som
skaper opplevelser

Hele Norge 
hele året

Fra demografi
til motivasjon

Et åpent 
innovasjonsmiljø

En pådriver for
opplevelses-
utvikling

Måle, dele 
lære

Bærekraft



SHARING & 
CARING

10%

EXTRAVAGANT 
INDULGENCE

12%

SOCIAL 
IMMERSION

11%

ENERGY
9%

ESCAPE
12%

BROADENING 
MY CULTURAL 

HORIZON
12%

PLAYFUL 
LIBERATION

9%

CONTROL
10%

HOLIDAYS 
ABROAD

ADVENTURES 
IN  THE WORLD 

OF NATURAL 
BEAUTY

15%

*  Share of overnight stays: The segment volume is 
derived from the number of overnight stays on 
each occasion. The figures on the slide shows  the 
share of overnight stays on all holidays

Nytelse og frihet

Flokken

Kontroll

Status



Ikke reklame. 
Historier som berører.. noen





Hvordan skal vi få det til?



Film blir viktig!



Nye sesonger

Nye historier

Nye turister







Kartlegging av hele landet gjennom det organiserte reiselivet

• STOLT OG INITIATIVRIK 
HVER FOR OSS

• Volumorientert
• Økende uro (overturisme)
• Sesongmessig utfordring
• Fokus på markedsføring
• Begrenset systematikk
• Uklare roller og ansvarsområder

UTGANGSPUNKT

SAMLET, SYSTEMATISK OG 
PROFESJONELL NÆRING

• Jobber strategisk og planlagt
• Evner å utnytte kvaliteter, 

kapasiteter og felles ressurser
• Helårsdestinasjoner
• Bærekraft som styrende premiss
• Dokumentasjon og måling
• Forankring i befolkning og lokale, 

regionale og nasjonale 
myndigheter.

• Lettest å forstå, nå og kjøpe.

MÅLBILDE

Omforent målbilde

Historier som treffer

Kundereisen

Måling og dokumentasjon
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Reason to go2

INNSATSOMRÅDER



Ikke
”One size fits all”



De større byene blir viktigere for hele Norge



Når andre næringer lykkes blir det reiseliv..

Transport
Kystfart
og hav

Energi
Landbruk, 

mat og 
drikke

Atkitektur Vann

R E I S E L I V



Historien om norsk ost



Se etter historier som engasjerer

Oppfordring til destinasjonene

Se etter historier som engasjerer



Visuell historiefortelling



Måle store og 
små data kontinuerlig



Values

Trip planning - Flybooking
Kilde: Adara. August, September og Oktober 2018.
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Analyse & Innsikt

Opplevelses
-utvikling

Strategisk 
foretnings-

utvikling

Stories B2B



Når vet vi at vi har lykkes?



Økt  verdiskaping & sysselsetting



• Vi er stolte over at utenlandske turister velger Norge
• Nesten 9 av 10 nordmenn mener det er for få eller akkurat passe med turister der de 

selv bor
• Nordmenn anerkjenner at reiselivet skaper arbeidsplasser, vekst og utvikling i sitt 

lokalsamfunn

Nordmenn ønsker turister velkommen. 



Bedre valg for kloden vår

•Utslipp fra transport utgjør en stor del av de samlede utslipp fra reiselivet.
•Vi vet mye om turistene, men mangler klimadata i relasjon til øvrige målsettinger
•Vi starter et spennende arbeid sammen med UNWTO og Vestlandsforskning for å se på 
bruk av klimadata



Vår egen evne til å skape reiselyst



Alt starter og slutter med den rette historien

Den digitale markedskompetansen

Kontinuerlige målinger

Bærekraft i alt vi gjør!



Tusen takk!
www.innovasjonnorge.no
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