


Travel Trade Aktiviteter 2019
Europa & USA/Canada



Fagteam på Hovedkontoret
• B2B team
• B2C & SOME team 
• Presse
• Bærekraft/Utvikling

NY RIGG FRA 2018:

Spesialister på markeder
• B2B spesialist
• B2C spesialist
• Presse ansvarlig

TO kartlegging 2018



Organisasjonskart visitNorway
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Ulrike Sommer           Ulrike Peters                        Hege Barnes
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DANMARK                    FRANKRIKE                            ITALIA                      NEDERLAND/BELGIA       

TYSKLAND/ØSTERRIKE/SVEITS                            USA/CANADA

TEAMLEDER                          ARRANGEMENT                     KONGRESS

Frode Aasheim                     Birgitte Nestande Elisabeth Bugge

FERIE &  FRITID                    FERIE & FRITID                         KONGRESS

Harald Hansen                          Ola Røneid                               Pia Eriksen

PROFIL & PRODUKSJON         FORRETNINGSREISER       FERIE & FRITID

Kristin Bennick                             Kari Anne Schwach                    Siri Tallaksen



Aktiviteter i markedene i 2019

• Målrettet 
• Aktivt bruke og fortsette jobben med TO-kartleggingen gjort i 2018
• Definere konkrete mål som skal oppnås i løpet av 3 år

• Effektivt
• Færre men bedre møtearenaer
• Redusere ad-hoc aktiviteter 

• Jobbe tettere mot næringen i Norge 
• Utnytte allerede etablerte møtearenaer maksimalt
• Etablere et bredde av aktiviteter som kan nå mindre til større bedrifter: 



Land Kartlagde relevante TO Antall TO som selger 
Norge

Antall prioriterte TO 
med potentiale for 
vekst

Danmark 685 70 40

Frankrike 2460 70-80 200

Italia 761 221 133

Nederland 2100 170 80

Russland 625 172 113

Spania 350 74 26

Storbritannia Ongoing

Sverige 547 136 161

Tyskland 340

300 Ongoing
Sveits 92

Østerrike 44

USA 4660 932 500-1000

TO kartlagt som er 
relevant for Norge: 
ca. 13 000

TO som selger Norge: 
ca. 2000

TO som størst 
potensial for vekst: 
ca. 1300

Presenter
Presentation Notes
** bussoperatører ikke inkludert*** vil oppdateres til høsten 2018Antall kartlagte relevante turoperatører for Norge er det totale antallet turoperatører som er relevant for Norge. Antall turoperatører som selger til Norge er turoperatører som per i dag selger reiser til Norge. Antall prioriterte turoperatører med potensiale for vekst er turoperatører som selger reiser til konkurrerende reisemål, til relevante målgrupper og innenfor relevant nisje og sesong  - og det er her det ligger et riktig potensial for vekst.INNSPILL: Er det også kartlagt økonomi/egenkapital info om disse? Dette bør i så fall gjøres slik at v i vet at de som kommer til våre aktiviteter har faktisk mulighet til å gjøre business. �Hvordan kan disse listene bli benyttet av næringen? Disse kan ikke bli sent ut til annen part, men vi kan sende ut «short lists» når vi får forespørsler fra partner som ønsker å komme i kontakt med visse type kunder. Listen kan være maks 10 kontakter. Evt. Begrense tilbudet til partnere som er allerede aktivt involvert i andre aktiviteter med IN.



Aktiviteter i markedene i 2019

Rød tråd gjennom alle våre aktiviteter:

Bærekraft
• Synliggjøre bedrifter med miljøsertifisering
• Arrangementer i Norge: miljøfyrtårn sertifisering

Lokal mat
• Fokus på norske råvarer i våre arrangementer
• Fremheve mattradisjonene 



• Elearning Norway Expert
• Norges presentasjon
• Travel Trade sidene
• Nyhetsbrev

2019:
Jobbes med å få partner og
kunde involvering

Verktøy som brukes:                          www.visitnorway.com/travel-trade



Nye tiltak & nye aktiviteter markedene i 2019

• Market fokus dokument for alle markedene
• Skreddesydd partner aktivitet med /uten 

forhåndsbestemt tema
• Tema-workshops på fiske, vandring & sykling i 2019
• Partner seminar inkludert i alle aktiviteter
• Melde in interesse innen 25.januar
• Famtrips skal være enten salgsutløsende eller på 

produktutvikling
• Evaluering etter hver aktivitet med oppfølgingsmøte
• Revurdering av eksisterende aktiviteter, Eks: 

• Norway Connect i NL
• Norway Product Lab i DE

• Målrettet

• Effektiv 

• Tettere mot næringen



Aktiviteter på hovedkontoret 2019
Utvikling av verktøy

Eksterne verktøy. • Elearning
• Norges presentasjon
• Nyhetsbrev
• Travel trade sidene

Interne verktøy • Event system
• Retningslinjer aktiviteter
• Kommunikasjon system og annet adm. saker

Internt kompetanseheving

Innhenting av kompetansen Kjøp av rapporter, deltakelse konferanser, lage undersøkelser osv.

Distribusjon av kompetansen Til både interne og eksterne, via Innsikt

Operative aktiviteter

Leisure • NTW – Norwegian Travel Workshop
• Tema workshops Sykling & Vandring, Fiske.
• Bearbeidelse incoming operatører Norge.

MEETINGS 
Kongress, Forretningsreiser, Arrangementsturisme.

Internasjonale messer (IBTM, IMEX osv.) og salgs& markedsføring events.

Presenter
Presentation Notes
INNSPILLNyhetsbrev: sentralisere dette slik at partnerne slipper å sende nyhetene adhoc i løpet av året. Elearning: tilby synlighet til partnere og lokale kunder�Kompetanse: bruke Innsikt som hovedportal hvor næringen kan finne relevante nyheter om Travel Trade generelt og fra markedene. www.visitnorway.no/innsikt	







Famtrips Produkt Utvikling  / Preferanser på årstider:  
GR: Gruppe
INV: Individuelle

Presenter
Presentation Notes
Note: 1 Gruppe Famtrip per market eller flere individuelle. 



Famtrips Salg/ Grupper / Preferanser på årstider:  

• Føringer fra noen markeder: 



Skreddersydd partner aktiviteter /Preferanser på årstider:

Ønsker JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES

DK Treffe incoming og danske 
turoperatører. Tema bærekraft.

FR Treffe kunder i regionene i 
Frankrike. Roadshow eller event.

NL Treffe kunder innenfor kultur og 
historie segmentene. 

SE Markedsbesøk. Leverandører som 
tilbyr «all inclusive» opplevelser.

• Alle markeder tilbyr skreddersydde partner aktiviteter
• Treffe kunder som man ellers ikke treffer gjennom våre aktiviteter
• Relevant i henhold til markedets behov

• Begrenset antall per marked
• Noen har føringer i forhold til tema/årstid



NTW (1.-5.april) Pre-og post turer
29.03.-1.04 // 4.-7.04
Målgrupper: turoperatører som deltar på NTW og som har Norge i sin portefølje og som er interesserte i å 
få in nye produkter. Gruppe Leisure og FIT’s. 

Fiske Workshop (22.-23.mai), Pre-og post turer
21.05-22.05//23.05-26.05
Målgrupper: turoperatører som deltar på workshopen og som ønsker å utvide deres portefølje på 
fiskeprodukter i Norge. Grupper og FIT’s.

Vandring og sykling Workshop (11.-12 sept.)) Pre-og post turer
08.09-22.09//12.09.-15.09
Målgrupper: turoperatører som deltar på workshopen og som ønsker å utvide deres portefølje på vandre og 
sykle produkter i Norge. Grupper og FIT’s.

Internasjonale Famtrips



• Gir retningslinjer i forhold til alle våre aktiviter
• Workshops, famtrips, skreddesydd partner aktivitet, B2B fagmesse osv. 

• Gir retningslinjer om partneren er klar for å investere seg internasjonalt

Bidrar til: 

• At IN skal være konsistent i leveransen sin på tvers av markeder
• Være tydeligere på forventingene av både parter

Kriterier og retningslinjer for deltakelse B2B aktiviteter



• Partner må melde sin interesse for en aktivitet innen 25.januar 2019*. 
• En registreringslink for alle B2B aktiviteter Ferie & Fritid*
• En hovedkontakt per bedrift
• Tydelig Excel skjema med filtreringsmuligheter

• IN tar kontakt direkte vedrørende deltakelsen
• Avklarer detaljene sammen (antall personer og hvem som deltar på aktiviteten, justeringer i 

forhold til produkt manualen osv.)
• En samarbeidsavtale utarbeides mellom HK og partneren
• Utekontorene fakturerer for respektive aktiviteter i lokal valuta

*med noen unntak

Påmelding og frister – nye regler 2019



Påmelding av aktiviteter



Tusen takk!
www.innovasjonnorge.no
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