
Velkommen til NTW Digital 2020!
Selgerseminar 7. september



• Velkommen til NTW Digital 2020!
• Bente Bratland Holm, reiselivsdirektør

• Ny tilskuddsordning for reiselivet
• Audun Pettersen, bærekraftig reiseliv & mat

• Status markedsinnsikt
• Margrethe Helgebostad, analyseansvarlig

• Trender i markedene, og teknisk og praktisk 
info
• Siri Tallaksen, prosjektleder NTW

Agenda:

John Fiddler / VisitNorway.com



Hvorfor arrangere NTW Digital?

Foto: Tina StafrénAlle foto: Marianne Mork Andersen



Årets tema for NTW: 

«Cooperation in challenging times” 

Foto: Tina Stafrén



Norges 
fordeler 
gjør oss 
enda mer 
attraktive 
nå

Foto: Tina Stafrén – Visitnorway.com



Frist for å melde inn forslag: 
15. september

Digital innspillskasse finner du her:
visitnorway.no/innsikt

Nasjonal
reiselivsstrategi



Takk til dere alle!

Foto: Tina Stafrén

Foto: Terje Borud– Visitnorway.com



• Lån og tilskudd til næringsdrivende som selger 
eller formidler pakkereiser
• Søknadsfrist utløpt

• Kompensasjonsordningen for lovpålagt vedlikehold 
for foretak med driftstillatelse under lov om 
taubaner og lov om fornøyelsesinnretninger
• Ramme MNOK 250
• Søknadsfrist 15.09

• Tilskudd til likviditetsstyrking som muliggjør 
omstilling og gjenåpning av reiselivsnæringen
• Ramme MNOK 250
• Søknadsfrist 15.09

«Reiselivspakkene»

Juvet, Valldal



Inngangskriterie

30% 
gjennomsnittlig
omsetningsfall

Juni
Juli

August 



Hva?

Omstillingskostnader bedriftene vil måtte bære i tilknytning til å 
opprettholde kundetilbudet i en periode der kundegrunnlaget er begrenset

Ekstraordinære kostnader til smitteverntiltak

Tilpasning av virksomheten til kundegrupper med endrede behov og 
preferanser



• Kan ikke brukes til generell 
kapasitetsutvidelse eller nyetableringer

• Kan ikke brukes til utøvende markedsføring 
og salg

• Kan ikke dobbeltfinansieres med 
låneordning reisearrangører eller
kompensasjonsordningen for utgifter til 
lovpålagt vedlikehold i sesongbedrifter

NEI



Hvem:
Tilskuddet er kun rettet mot eksisterende 

reiselivsbedrifter, både SMB og store bedrifter.

Gjelder alle foretak, inkl. ENK, AS, 
næringsdrivende stiftelser ol.

Overnatting (NACE 55)

Attraksjon/aktivitet (NACE 90, 91 
og 93)

Formidling (NACE 79) 

Transport (NACE 49 (ex. 49.32 og 
49.42), 50 og 51(ex. 51.22)) 

Servering (NACE 56) hvor 
opplevelsen er en sentral del av 
tilbudet



Hvor mye?:

• Inntil 80% av kostnadene (100%)

• Inntil 5 millioner kroner (€800.000) 

• Hele landet

• Inkludert Svalbard

• ESA “Temporary framework”



Søknadsfrist

15.09

https://www.innovasjonnorge.no/no/om/nyheter
/2020/ny-tilskuddsordning-for-reiselivsnaringen/

https://business.visitnorway.com/no/nyheter/20
20/webinar-28-august-2020-opptak-av-webinar-
presentasjon-og-qa/

https://www.innovasjonnorge.no/no/om/nyheter/2020/ny-tilskuddsordning-for-reiselivsnaringen/
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbusiness.visitnorway.com%2Fno%2Fnyheter%2F2020%2Fwebinar-28-august-2020-opptak-av-webinar-presentasjon-og-qa%2F&data=02%7C01%7CAnniken.Faegri.Damm-Larsen%40innovasjonnorge.no%7C285125d04e0a4e2ae70808d84e5ff1e1%7Cc39d49f79eed4307b032bb28f3cf9d79%7C1%7C0%7C637345521265987372&sdata=TGN99kVhQd6caOlfhdWItIFMd%2BZuuKHm6YyJ97wk3R8%3D&reserved=0


Status markedsinnsikt ved Margrethe

Foto: Alex Conu



• Gjestedøgnstatstikken SSB publiserte for februar 
2020, er enn så lenge, den siste i rekken av god vekst 
for reiselivet i Norge. 

• Nærmarkene har alltid vært viktig for norsk reiseliv, 
men tilveksten har vært større fra oversjøiske 
markeder. 

Seks år med sammenhengende vekst fra utlandet 

2020 = januar- juli
Kilde: SSB



• Fra 2005 til 2019 har antall utenlandske gjestedøgn 
økt med 3 millioner. Hele 1, 8 millioner, som tilsvarer 
58 prosent, er fra land utenfor Europa.

• De oversjøiske markeder bruker landet på en annen 
måte. De er i større grad med på betalte aktiviteter, 
som gjør at forbruket går opp. Det viser seg også at 
de oversjøiske markedene er mest fornøyd med 
norgesferien.

Andel utenlandske gjestedøgn fordelt på europeiske og oversjøiske markeder
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Andel europeiske gjestedøgn Andel oversjøiske gjestedøgn

Kilde: SSB



• Hvilke ferietype, aktiviteter og reisefølge som 
dominere innen segmentene og Norges posisjon.

Lokal egenart er nøkkel
Det handler ikke om å tilpasse stedet til turister, men å 
vise turister hva som er særegent ved stedet.

• Spisse det du har, eller bruke det i produktutvikling. 
Hvilke andre segmenter kan du med enkelthet nå?

• Sesongutvidelse; ulikt  budskap i ulike sesonger.

Motivasjonshjulet
Hjelper oss å navigere i landskapet rundt ulike motivasjoner



SOSIALT

PRESTISJE

RO OG AVSLAPNINGLÆRING OG INTELLEKTUELL BERIKELSE

FELLESSKAP

NYTT OG SPENNENDE

EVENTYR HANDLER OM Å VÆRE AKTIV OG LEVENDE, 

OPPDAGE NOE NYTT, MANGFOLD AV SPENNENDE

AKTIVITETER. 

FÅ ENERGI VED Å BRUKE ENERGI

BLI SETT OG FÅ ANNERKJENNELSE, GI STATUS 

OG BEUNDRING, SOFISTIKERT, NOE Å SKRYTE AV 

SOM IMPONERER

MAKSIMAL NYTELSE OG FRIHET, BEKYMRINGSLØST

OG SPONTANT, TENKER IKKE PÅ MORGENDAGEN, 

VÆRE I HAMONISK FELLESSKAP MED ANDRE, KJENNE

TILHØRIGHET, MED NYE OG GAMLE VENNER, VÆRE

EN DEL AV EN GRUPPE, KOMME I KONTAKT MED 

LOKALE. 

SKJEMME BORT FLOKKEN, NÆRE RELASJONER, 

KNYTTE TETTE BÅND GJENNOM FELLES

OPPLEVELSER

TID FOR SEG SELV, GJENVINNE BALANSEN, 

I STILLE OMGIVELSER, RO OG HARMONI

UNNGÅ

OVERRASKELSER, 

OPPSØKE DET KJENTE

OG KJÆRE. 

KULTIVERT, LÆRE NOE NYTT, FÅ NYE

PERSPEKTIVER, FRA EKSPERTENE, SE MED EGNE

ØYNE, FORDYPE SEG, SETTE TING I PERSPEKTIV



Turistundersøkelsen

• Landsdekkende og helårlig undersøkelse, hvor norske og 
utenlandske ferie- og forretningsreisende intervjues.

Cruiseundersøkelsen

• Sommeren 2019 ble det gjennomført intervjuer i 13 havner og 
passasjerer på 100 skip.  

Innbyggerundersøkelsen
• Måler nordmenns holdninger til turisme.

Merkevaretrackeren

• Måler merkevaren Norges styrker og svakheter i inn- og utland, 
og hva som skal til for at en norgesferie bestilles.

Vi har god kunnskap om våre besøkende før Covid-19



Undersøkelser i krevende tider



• Gjennomgående i undersøkelsene gjennomført i 
juni/juli viste at reiseråd fra myndighetene er det 
aller viktigste for om en ferie bestilles. Deretter 
kommer muligheten til å avbestille og få pengene 
igjen. 

• Det er de yngre og reisevante som i størst grad er 
interessert i å reise.

• Sommeren 2020 var året mange valgte å ikke reise 
på ferie, men nordmenn prioriterte i større grad å 
reise på ferie, enn dansker og tyskere.

Målte ferieplaner i sommer



• Ifølge tall fra Eurostat lå Norge i Europa-
toppen når det gjelder å reise på ferier. 
Over ni av ti nordmenn over 15 år dro på 
minst en feriereise i 2019. Det er langt over 
EU-gjennomsnittet som er 62 prosent. 

Liker oss på hytta og bor for det meste 
privat

• 60 prosent av alle feriereiser nordmenn 
hadde i 2019 var i eget land, mens kun 26 
prosent av feriebudsjettet ble brukt her.

Nordmenn på ferietoppen i Europa

Unsplash



Resultater fra sommersesongen og planer for høst- og 
vintersesongen

• Gir oss samme innsikt som før ferien, men istedenfor ferieplaner i 
Norge, spør vi nå om hva de gjorde i sommerferien (mai-august). 

• Hvilke fylke(r) de har besøkt, hva de har gjort av aktiviteter, type 
overnatting og forbruk.

• Tilfredshet med et reiselivsproduktet (service, kvalitet med mer). 
Tok reiselivsbedriftene smittevern på alvor og synes de andre 
reisende var flinke til å ta smittevern på alvor og holde avstand?

• Hvor attraktivt synes de det var å feriere i Norge. Gav det 
mersmak?

Det vil bli nok svar til å bryte resultater ned per landsdel.

Ny undersøkelse her hjemme

Unsplash



• Holdninger til å reise på ferie i høst- og 

vintersesongen generelt, og Norge spesielt.

• Hvordan type ferie kunne de tenke seg?

• Kunnskap og holdning til Norge som ferieland.

• Smittefrykt.

• Barrierer for å reise på ferie.

• Savn etter å reise.

Og i seks viktige markeder



Finn Nøkkeltall om norsk turisme og andre rapporter 
og nyheter på vår hjemmeside
www.visitnorway.no/innsikt



Trender i markedene

Peer Gynt / Bård Gundersen



Trygghet / trygghetsfølelse viktig i samtlige 
markeder:
• Mindre hoteller og destinasjoner, godt med plass
• Mindre grupper (venner/familie de er trygge på)
• Trenger å trygges på at norske leverandører kan 

hjelpe operatører selge Norge, og levere på 
smitteverntiltak

• Transport med egen bil / transportmiddel med 
trygg avstand

Norge oppleves som trygt og har håndtert 
pandemien godt.

Trender i markedene

Renato Granieri / VisitNorway.com



Fleksibilitet:
• Sene bookinger
• Enkelt å avbestille / tydelig kommunikasjon rundt 

kanselleringsregler

Naturbaserte opplevelser står fremdeles sterkt
• Adventure-segmentet er spådd å returnere raskest 

(WTTC)

Trender i markedene

Kjetil Hansen / Arctic Drive



• Færre land/destinasjoner, bruke mer tid, være lengre borte

• Unngå å fly, ønsker å kjøre egen bil

• Norge oppleves som en destinasjon som tar bærekraft på alvor 

Mulighet for Norge som destinasjon: fokus på bærekraft og 
trygghet vil kunne styrke Norge som destinasjon post-corona
internasjonalt.

Norge svarer ut mange av ønskene og behovene til 
internasjonale reisende, og er godt posisjonert for fremtiden.

Bærekraft er fremdeles svært viktig, og 
spiller inn i kombinasjon med behov 
for trygghetsfølelse

Thomas Rasmus Skaug / Visitnorway.com



• Retningslinjer på din side: “Use the meeting system & edit my 
schedule” & FAQ

• Husk å bruke Chrome eller Firefox som nettleser under møtene
• Systemet fungerer mye bedre om du bruker en laptop fremfor

et nettbrett, mobil eller lignende.
• Du kan fremdeles kansellere / flytte / be om nye møter under 

workshop’en.

NTW Digital: Hvordan bruke møtesystemet?

Unsplash



TEST SYSTEMET OG 
LES GUIDELINES
Før tirsdag kl. 8… ☺

Spørsmål? 
Bruk “Request Help” funksjonen øverst til høyre på
din NTW side.

Klikk på person ikonet og velg “Request Help”, det 
er raskeste måten å få hjelp på.



➢Kontakt relevant utekontor: 
➢ spørsmål om kjøperne
➢ no-shows slik at vi kan følge opp kunden. 

Utekontorene kan nåes på Whereby. Åpningstider og kontaktinfo finnes på 
din side.

➢Kontakt info-desken:
➢ spørsmål om systemet & teknikk
➢ andre spørsmål om arrangementet. 

Info-desken er åpen fra 8 – 21 og kan nåes på Whereby.

Mer informasjon om dette finnes på din side, Support during NTW.

Under NTW:

Saad Butt / VisitNorway.com



Velkommen til åpningsseremoni kl. 14.00 
og NTW Digital 2020!

Nils-Erik Bjørholt / VisitNorway.com

Er du ikke påmeldt? Finn påmeldingslinken på NTW Sidene / 
Program Digital NTW: 
https://app.tappin.no/registration/?e=ntw2020

https://app.tappin.no/registration/?e=ntw2020

