
Åpent webinar avholdt på Teams 15.12.22

Innovasjon Norge 
Reiseliv presenterer 
overordnede planer for 
2023



Reiselivsoppdraget fra Nærings- og fiskeridepartementet

Credit and copyright: Nikolas Gogstad

Utvikle reiselivet i en mer klimavennlig og bærekraftig retning.

Utvikle verdiskapningen i reiselivet, bidra til eksportinntekter, bidra til fler helårlige 
arbeidsplasser på norske reisemål, spre besøksstrømmene over hele landet. $

Tilby relevante tjenester og verktøy som bidrar til ønsket utvikling.

Strategisk markedsføring og -bearbeiding mot bærekraftige og lønnsomme målgrupper, 
samt tilrettelegging for salg av reiselivsprodukt.



→ Prioritere aktiviteter med direkte eller indirekte 
tilknytning til landbruket
→ Bærekraft som premiss i alt vi gjør

• Mat og drikke 

• Bygdebaserte reiselivstilbud, med og uten barn. 
Herunder også bygdebasert aktivitetstilbud

• Norsk trearkitektur

Utviklingsprogrammet for landbruks- og 
reindriftsbasert vekst og verdiskaping
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Vi jobber fremdeles for å oppnå målene vi i fellesskap ble enige om i Reiselivsstrategien



RESTART reiseliv → 6 program 2021-24

Adventure tourism

Active holidays

MICE

Food Tourism

City Breaks

Arts & Culture tourism

ADVENTURE 

ENERGY
SHARING 
& CARING

EXTRAVAGANT 
INDULGENCE

SOCIAL 
IMMERSION

SOCIAL 
IMMERSION

CULTURAL 
HORIZON

Foto: Visit Norway

CULTURAL 
HORIZON

CULTURAL 
HORIZON

PLAYFUL 
LIBERATION

ESCAPE

EXTRAVAGANT 
INDULGENCE



Et program inneholder:

Oppdatert og relevant innsikt 
og analyse om 

satsningsområdet og nisjen

Kampanjer
Show-tell-sell

Always on
web, sosiale medier, PR, 

nyhetsbrev B2C/B2B, PPC, 
retargeting

Rådgivning og 
markedsinformasjon til 

næringen 

Kartlegging og bearbeiding av 
operatører

Gjennomføring av operative 
aktiviteter med/ uten næring

Digitale og fysiske webinarer / 
workshops/ visningsturer/ 

salgsturer

Kompetanseutvikling

(kurs)

Messer

Innspill på behov for 
produktutvikling

(finansiering, kurs mv.)

Foto: Nikolas Gogstad



Markedsføringsteamet har en utviklingsoppgave:
Redusere reiselivets klimaavtrykk gjennom å bygge nye markedsmuligheter for hele 
det norske reiselivet med lavere klimakostnader og høyere forbruk i fire årstider

iStock photos/ t_kimura
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TRADISJONELLE BRAND- OG PRODUKTKOMMUNIKASJON

Credit and copyright: Gaute Bruvik

B2C:
Nye strammere betingelser, vi må få mer ut av modellene våre



SELL
Tactical content designed to drive 
traffic to each partner’s website

(retargeting).

TELL
Bearbeide målgruppene med tekster 

og bilder, i mange kanaler

SHOW
Fange målgruppens oppmerksomhet

Vi skrur litt på modellen, 
men jobber fremdeles datastyrt

$

Credit and copyright: Terje Rakke
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(SHOW)
Kampanje/ større aktiviteter
PR/ Viral

(TELL)
Kanalspesifikke format
Artikler og topplister

(SELL)
Daglig redaksjonelt arbeid
Informasjon, planlegging, 
Retargeting og oppspill til salg

Mediehuset Visit Norway

Campaigns

Visitnorway.com YouTube series Ukens story, FB IG Story/ FB story

PR activities

Campaigns

PR/ listicles

Visitnorway.com apps Information How to? adsads ads Visitnorway.com



Adventure Energy activities Food tourism Arts & culture City Breaks
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Våre datagrupper, tilgjengelig for retargeting. 

Adventure 
summer

Family, sharing & 
caring

Adventure 
winter

Energy 
winter

Rural/ small scale

Adventure 
escape

Energy, 
summer

Budget
travel

Exclusive

Food, 
drinks, 

produce

City breaks

Culture
Architecture

Museums 
historical sites

People & society

Tromsø

Stavanger

Bergen

Oslo

Kr.sand

Tr.heim

Adventure Energy activities Food tourism Arts & culture City Breaks



Adventure Energy activities Food tourism Arts & culture City Breaks

#Friluftsliv

Norske matskatter

Second cities

Bærekraftige reiser/ slow travel/ elektrisk transport

Samisk kultur

Arkitektur 

Epic escapes!

Nordlys

Norsk luksus

Midnatts
-sol

Alpint
Natur-

aktiviteter 
m/barn

Førjuls-
tid

Arkitektur 
skaper gode 

steder

Vår i 
Norge

Mat 
langs 
veien

Oppskrifter

Parferie

Våre 
ukjente 

byer

Kvinner og 
kunst



juli august september oktober november desember

Adventure

Energy activities

City breaks

Food & drink

Arts & culture

Årshjul 2023 – Når er vi ekstra på i markedene? (kampanje/ PR)

januar februar mars april mai juni

Adventure

Energy activities

City breaks

Food & drink

Arts & culture

Ekstra synlighet i markedene

Ekstra synlighet Ekstra synlighet

Ekstra synlighet

Ekstra synlighet

Ekstra synlighet

Ekstra synlighet

Ekstra synlighet

Ekstra synlighet i markedene

Ekstra synlighet

Ekstra synlighet

Tentativ plan. Det 
vil komme 
endringer.



Tentativ plan plan. Det 
vil komme endringer.

Årshjul/ tema. 
Lyse farger indikerer tematikk dominerer sosiale medier. 
Mørke farger indikerer kampanjevirksomhet/ PR-virksomhet



1. Nord-Europa
2. Sør-Europa
3. USA

Overordnede markedsprioriteringer B2C 
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Foto: Thomas T. Kleiven - Visitnorway.com

Markedsbearbeiding B2C
Skape data og nå et varmt publikum
Visitnorway legger til rette for salg

• Retargeting mot varme målgrupper

• Partneravtaler for visitnorway.com

• Performance marketing - Resultatbasert markedsføring

• Sosiale medier/redaksjonelt samarbeid



Skape data og annonsering mot varme målgrupper

Retargeting-modellen

Retargeting Webinar i februar.
- Invitasjon kommer.
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Partneravtaler på visitnorway.com 
-et tilbud til destinasjonsselskap og deres medlemmer



•

Resultatbasert markedsføring (Performance Marketing)
-et tilbud til reiselivsaktører som opererer i mer enn én region og med nettbutikk
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Foto: Thomas T. Kleiven - Visitnorway.com

Markedsbearbeiding B2C
Skape data og nå et varmt publikum

• Retargeting mot varme målgrupper

• Partneravtaler for visitnorway.com

• Performance marketing - Resultatbasert markedsføring

• Sosiale medier/redaksjonelt samarbeid



• Underbygger definerte satsinger og temaer
• Gode dialoger med destinasjoner legger 

grunnlaget
• Fokus på individuelle pressebesøk - hele landet 

hele året
• Nettverksbygging innen reiseliv og næring –

teamet reiser gjerne rundt
• Ønske om å reise mer ut rundt landet i 2023

• Nina og Harald kan nås ved å kontakte dem 
direkte, eller via nyhetstips@visitnorway.com

• Presseresultater skal publiseres på eget område 
på Innsikt – følg med!

Presse

mailto:nyhetstips@visitnorway.com


• Redesign 2023

Noen utvalgte temaer for året (internasjonalt):

• Roundtrips by public transportation and itineraries (bærekraft)

• Cycling in Norway - nasjonale sykkelruter, andre ruter
(bærekraft/adventure)

• Modern Sami design, culture and lifestyle (kultur/mat)

• Winter destinations (Adventure/city break)

• Norway month by month – skrollehistorier med 10 tips til opplevelser 
du kan gjøre måned for måned i Norge (all)

• Epic escapes (adventure)

• Romantic Norway: Hvor kan man fri, hvor kan man gifte seg, 
bryllupsreise

• Once in a lifetime experiences

• Send gjerne nyheter, tips og innspill til nyhetstips@visitnorway.com

Visitnorway - web



Sosiale medier

VISIT NORWAY Muligheter for næringen

Always-on informasjon om tema og kampanjer • Følg med i gruppa SoMe, SoYou på FB 
• Meld dere på våre SoMe web-møter (kommer i 2023) 

Innhold (kampanjevideo, Ukens Story, webartikler fra 
visitnorway.com, bilder, andre lenker og annet 
innhold) 

• Krysspublisering av video innhold på FB  (tilgjengelig for destinasjoner/landsdelseskaper og store 
partnere) 

• Deling av postinger direkte fra Visit Norways kanaler (tilgjengelig for alle) 
• Laste ned innhold fra bildebanken Brand Norway (alle) 

Tagging & # 
#fortheloveofsnow🇳🇴
#MyNorwayStories 
Følg med om nye kampanjer # kommer 

• Tagg @Visit Norway i dine innlegg på IG  
• Bruk gjerne Visit Norways # på FB, IG, Twitter 
• Tagg @visitnorway.com i dine innlegg på TikTok

• Har dere relevant innhold om samme tema som dere ønsker å krysspublisere/kjøre som 
collaboration med oss? Gi beskjed til oss i god tid på forhånd (NB: innhold skal være på engelsk, 
med engelsk teksting og i riktig format ☺)



Ser du et eller flere tema i Visit Norways satsinger i 2023 som er relevant for din destinasjon/bedrift? 
Da bør du tenke på følgende:

• INNHOLDSAUDIT - sjekk hvilket innhold du har om samme tema i din bilde- eller filmbank og planlegg
innleggene fremover 

• SHARING IS CARING – gi beskjed til Visit Norway i god tid på forhånd om det er noe som kan være 
interessant for oss å dele (som collaborator post, krysspublisering eller som bildepost). Vi deler gjerne!

• HJEMMESIDE-SJEKK – har du produkter som passer perfekt til dette temaet – husk å gjøre dem godt 
synlig på hovedsiden din (for eksempel: satser du på jul – så er det viktig at juleinnhold er det første folk 
ser når de åpner websiden din fra slutten av oktober og ut.

Slik jobber vi best sammen på sosiale medier



nyhetstips@visitnorway.com
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28Kontrafei – visitnorway.com

B2B satsingen:
Bearbeiding av internasjonale turoperatører og agenter 
innenfor fritidsmarkedet og MICE (det internasjonale 
forretnings-, - og arrangementsmarkedet)

→Gjennomføring av operative aktiviteter med/ uten næring

→ Kompetanseheving og nettverksaktiviteter

→Kartlegging og bearbeiding av nasjonale aktører
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Foto: Fredrik Schenholm - VisitNorway.com

Reiselivsstrategien og de 4 hovedmålene
ligger til grunn for alt vi gjør:

• Bidra til at norsk reiseliv skal øke sin egen verdiskaping og bidra til
arbeidsplasser i hele landet

• Bidra til at Norge blir et lavutslippssamfunn

• Norsk reiseliv skal bidra til attraktive lokalsamfunn og fornøyde innbyggere

• Norsk reiseliv skal levere så høy kundeverdi at betalingsvilje og gjenkjøp
øker

Dette gjør vi ved å:

• Regelmessig bearbeidelse og kartlegging av relevante kunder

• Synliggjøre bærekraft gjennom våre aktiviteter samt synliggjøre sertifiserte
bedrifter som deltar i våre aktiviteter

• Kompetanseoverføring til turoperatører /agenter og næringen

• Holde regelmessige møter med næringen (statusmøter/webinarer/ 
fagdager/osv.)

• Tilrettelegge for salgsarenaer hvor man kobler norsk reiselivsnæring med 
relevante internasjonale kunder
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B2B - Salgsutløsende aktiviteter

Arbeidet som ble gjort under Restart høsten 2021 – våren 2022 videreføres 
gjennom våre aktiviteter 2023.

Hovedfokuset vårt i 2023 er på følgende: 

Adventure & Energy
Kultur
MICE

Mat: Viktig del av alle våre aktiviteter

➢ Bruk av lokalmat i de aller fleste aktivitetene vi gjennomfører

➢ Inspirerer til å inkludere kjøp av lokalmat i tur-portfolio

“City breaks”:

➢ Synliggjør muligheten og inspirerer til forlengelse av oppholdet til 
kundene med en dag eller to ekstra i byene.

➢ Innenfor MICE er det byene/større destinasjoner som er hovedfokus i 
alle våre aktiviteter og i all vår kommunikasjon.

Foto: Ulrike Peters

Kartlagt som de segmentene 
med mest potensiale for vekst og 
utvikling
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Vi legger opp til en god miks av ulike typer
aktiviteter gjennom året, eksempelvis:

• Workshops

• B2B-messer

• Visningsturer

• Events

• Kompetansedager

• Seminarer m.m.

B2B - Salgsutløsende aktiviteter 2023
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B2B Aktivitetskalender på Innsikt

På Innovasjon Norge Reiseliv sine innsiktssider
finner dere en oversikt over aktivitetsplanene
for fritidsmarkedet og det internasjonale
forretningsmarkedet:

https://business.visitnorway.com/no/
arrangementer/

Abonner på Reiselivsnytt, vårt nyhetsbrev
til norsk reiselivsnæring!

https://business.visitnorway.com/no/nyhets
brev/

https://business.visitnorway.com/no/arrangementer/
https://business.visitnorway.com/no/nyhetsbrev/
https://business.visitnorway.com/no/nyhetsbrev/
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Internasjonalt:

• Arrangement i UK og Nederland

• Aktiviteter i regi av ICCA (International Congress 
and Convention Association)

• Association events på IBTM og IMEX 
(internasjonale messer)

Nasjonalt:

• Støtter opp om kongressbyenes
lokale ambassadørprogram

• Arendalsuka med seminar

• Møter og workshop med næringen for utvikling
av prosjekter

Samarbeidsprosjekter:

• Verktøy, undersøkelser og måling, fellestema, 
markedsføring, strategiske partnerskap

Prioriteringer 2023B2B Kongress

• Målgruppe: storbyene med ressurser til å jobbe mot norske
fag- og forskningsmiljøer.

• IN's rolle : Strategisk utvikler og koordinator
• Mål: Norge styrker sin posisjon innenfor prioriterte 

fagfelt og øker antall kongresser til Norge innenfor disse.
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• Jevnlige møter:
• Partnere (destinasjonsselskapene)

• Nettverk av idrettsarrangører

• Særforbund og organisasjoner som 
mulig vertskap

• Andre samarbeidspartnere

• Fagdag om arrangement 

• Deltagelse på internasjonale messer og 
konferanser

• Verktøy for næringen: oppgradert 
arrangementskalkulator, mentorordning 
for arrangører, filmer / materiell mm.

Aktiviteter og prioriteringer i 2023B2B Arrangement: Nasjonalt ressurssenter
for arrangement

Flere internasjonale 
arrangement til Norge

• Kartlegge og dialog

• Søke

•Vinne

Videreutvikle de 
eksisterende 
arrangementene i Norge

• Kompetanseheving og -
utveksling

•Verktøy

Økt verdiskaping for 
Norge som følge av 

arrangementer

Målgruppe:
• Destinasjonsselskaper med egen satsing 
• Venues
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Reisemålsutvikling:

• Merket for bærekraftig reisemål
• Håndbok for reisemålsutvikling
• RISS (strategisk opplevelsesutvikling)

Reiselivsutvikling
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Kursporteføljen
• Opplevelseskurset/Konsept (fordypning)
• Godt vertskap
• Pakking, salg og distribusjon
• Attraktive pakker for cruisegjester
• Sikkerhet og risikovurdering
• Lokalmat
• Markedsføringskurset, del 1 og 2

Kommer:
• Bærekraftig reiselivsbedrift

• Kompetansesenteret: http://kurs.innovasjonnorge.no/
• Reiselivskurs: https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenest

er/reiseliv/kurs-for-reiselivsnaringen/

Kompetanse

Foto: Alexander Benjaminsen – Visit Norway
Foto: Unsplash/ Jason Goodman

http://kurs.innovasjonnorge.no/
https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/reiseliv/kurs-for-reiselivsnaringen/
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• Tilskudd og lån
• Bedriftsnettverk
• Tilleggsnæring i landbruket
• Krisepakker (korona)

• https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/reiseliv/
• https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/landbruk

/finansiering-for-landbruket/tilleggsnaring/

Finansieringstjenester

Foto: Alexander Benjaminsen – Visit Norway
Foto: Tomasz Furmanek - VisitNorway.com

https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/reiseliv/
https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/landbruk/finansiering-for-landbruket/tilleggsnaring/
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• Tiltak 4 i Nasjonal Reiselivsstrategi
• Innovasjon Norge i samarbeid med 

friluftslivsorganisasjonene og Miljødirektoratet
• Felles plattform og rammeverk
• Styrke vår egenart og videreutvikle Norges unike

verdigrunnlag for naturbaserte opplevelser gjennom
produktutvikling

• Løfte frem verdiene i det norske friluftslivet i et 
internasjonalt perspektiv

• Eksisterende rammer, tjenester og verktøy
• Regionale workshops

Friluftsliv

Foto: Christine Baglo – Visit Norway

Foto: Alexander Benjaminsen – Visit Norway

Foto: Matthew Sleeper/ Unsplash
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Mer informasjon legges fortløpende på 
https://business.visitnorway.com/no

Ta gjerne kontakt med 
Beate Brænden Eidsand på beabr@innovasjonnorge.no om dere har 

spørsmål 

https://business.visitnorway.com/no
mailto:beabr@innovasjonnorge.no
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