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Forord
Norske reiselivsprodukter har lysende framtidsutsikter. Kommende generasjoner vil mer enn
noen gang etterspørre aktiviteter, autentisitet, frisk luft og nærhet. Vi har allikevel en vesentlig
utfordring. Produktene må få den plassen i internasjonale markeder som de fortjener.
Internett og bookingselskaper har muligens etterlatt et inntrykk av at de vil utgjøre hele bildet av
framtidens distribusjon - alene. Dette er en betydelig overdrivelse. Det vil fortsatt være behov
for aktører som kjenner markedene, som kan sette sammen attraktive produktpakker og som
kundene har tillit til i sine hjemmemiljøer.
Norsk reiseliv består av mange små og mellomstore reiselivsbedrifter med gode produkter.
Kunden vil ha hele reisen som ett produkt, én pakke, og noen må lage disse. På internasjonale
markeder vil derfor tradisjonelle mellomledd som incomingoperatører, utenlandske
turoperatører og reisebyråer spille en svært viktig rolle for salg av våre produkter.
Dette var bakgrunnen for at vi siden 2013 har samarbeidet om et felles incomingprosjekt.
Partene har engasjert Heyerdahl Refsum AS til å ivareta prosjektledelsen. Resultatene fra
Incomingprosjektene i både 2013 og 2015 presenteres i denne Veilederen. Elisabeth Heyerdahl
Refsum har vært prosjektleder, og nettverkspartnerne Kjell Galstad, Georg Kamfjord og Elise
Aasen har bistått med gjennomføringen av tiltakene og har hatt ansvaret for utarbeidelsen av
Veilederen.
Styringsgruppen retter en ekstra takk til alle incomingoperatørene som har deltatt aktivt på
samlingene, svart på undersøkelser og delt raust av sin erfaring og kunnskap.
Planene om en videreføring av incomingprosjektet er klare og arbeidet er lagt opp for å fortsette
i 2016.
Alta, Bergen, Oslo
15. juni 2015
Styringsgruppen for Incoming 2015
Ole Jonny Trangsrud, leder
HANEN
Iver Holter- Andersen
Avinor AS
Rob Mulder
Nordic Tours
NIR/Virke

Anette Karlsson
Haman Group AS
NIR/Virke

Per Gunnar Hettervik
NCE Tourism
Fjord Norway

Bernt Bucher Johannessen
HANEN

Hilde Bjørkli
NordNorsk Reiseliv AS

Robert Hval Straumann
Virke

Observatører fra Innovasjon Norge
Siri Tallaksen (til 1.2.2015), Bjørn Krag Ingul (fra 1.2.2015)

NIR: Norske Innkommende Reisearrangørers Forening
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1 Innledning

1 Innledning
1.1 Om Incomingprosjektet
Ideen til et eget Incomingprosjekt ble lansert på en felles samling mellom Virkes medlemmer i
NIR (Norske Innkommende Reisearrangørers forening) og Innovasjon Norge i februar 2013. Her
ble det diskutert hvordan norsk reiseliv skal lykkes bedre med utvikling og salg av produktene
sine på de internasjonale markeder. To av de sentrale landsdelsselskapene i Norge, NordNorsk
Reiseliv AS og Fjord Norge AS med sitt klyngeprosjekt NCE Tourism Fjord Norway (NCET)
besluttet også å delta. De to sentrale tiltakene i 2013 var utarbeidelse av en Sjekkliste og
gjennomføring av en spørreundersøkelse blant norske incomingoperatører; Sjekklisten og
rapport fra undersøkelsen Incoming 2013 følger som hhv. vedlegg 3 og 4. Prosjektet ble
besluttet videreført i 2014/15 med Avinor og HANEN som nye partnere i tillegg til dem fra 2013.

1.2 Mål
Incoming 2015 skal bidra til at små og mellomstore reiselivsbedrifter:
•

Kvalifiseres og stimuleres til å øke salget på internasjonale markeder gjennom praktisk
kunnskap om salgsleddenes arbeidsmåter, hvilke muligheter de representerer og hva
som kreves av bedriftene mht. produkttilbud og kvalitet.

1.3 Organisering
Incomingoperatører:
Disse 15 operatørene har hatt en aktiv rolle i hele prosessen; vært åpne om sine erfaringer,
deltatt på samlinger, testet utkast til undersøkelser og fylt inn detaljerte skjema om egen
virksomhet, jfr. Operatørundersøkelsen 2015 (jfr. vedlegg 2):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Active Travel AS
ELAN NORWAY AS
Fjellferie AS
Fred. Olsen Travel AS
Haman Scandinavia AS
Heritage Adventures AS
Nordic Tours AS
Norske Bygdeopplevelser AS

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Pure Norway AS
Robinson Scandinavia AS
Terra Nova AS
The Travel Designer AS
Travel Traders AS
TRY NORWAY AS
Tumlare Corporation AS

Styringsgruppen:
Prosjektet ledes av en styringsgruppe som også representerer prosjekteierne:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ole Jonny Trangsrud, HANEN, leder
Iver Holter Andersen, Avinor AS
Anette Karlsson, Haman Group AS/NIR Virke
Bernt Bucher Johannessen, HANEN
Per Gunnar Hattervik, NCE Tourism Fjord Norway
Rob Mulder, Nordic Tours/NIR Virke
Hilde Bjørkli, NordNorsk Reiseliv AS
Hilde C. Solheim, Virke (til 1.3.2015), Robert Hval Straumann (fra 1.3.2015)

Observatører:
Fra Innovasjon Norge: Siri Tallaksen (til 1.2.2015), Bjørn Krag Ingul (fra 1.2.2015).
Prosjektledelse: Heyerdahl Refsum AS
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1.4 Tiltakene
I de følgende kapitlene presenteres resultatene av tiltakene som har vært gjennomført i 2015:
-

Kap. 2 Salgs- og provisjonsmodeller med ordliste
Kap. 3 Incoming 2015 Operatørbeskrivelsen
Her ligger malen til skjemaet som incomingoperatørene har fylt ut. Alle de innfylte
skjemaene følger som vedlegg 2
Kap. 4 Maler til bedriftspresentasjon og produktbeskrivelser
For sykling, padling og overnatting
Kap. 5 Sjekkliste for kontrakter
Kap. 6 Spørsmål og svar om pakkereiser

Vedlegg:
- 1. Kilder
- 2. Incoming 2015 Operatørbeskrivelsen: Opplysninger som incomingoperatørene har fylt
inn om sin virksomhet, malen til skjemaet ligger i kap. 3
- 3. Sjekklisten 2013: Her var formålet å gi spesielt mindre reiselivsbedrifter konkrete råd
om hvordan de kan øke salget gjennom incomingoperatørene; hva slags informasjon
trenger operatørene og hva kan den enkelte bedrift selv gjøre for å lykkes?
- 4. Incoming 2013 Rapport fra en spørreundersøkelse blant norske incomingoperatører:
Formålet med undersøkelsen var å synliggjøre norske incomingoperatørers betydning ved å
gi ny kunnskap om totalomsetning, fordeling på produktkategorier, regioner og markeder.
Videre ble samarbeidserfaringer med norske reiselivsbedrifter og destinasjons-/landsdelsselskaper kartlagt. Undersøkelsen bidro også med konkrete punkter til en sjekkliste over
hvilken type informasjon operatørene trenger for å gjøre reiselivsproduktene internasjonalt
salgbare.
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2 Salgs- og provisjonsmodeller med ordliste
I dette kapitlet behandles følgende temaer:
2.1 Incomingoperatørenes rolle i reiselivets internasjonale distribusjonskanaler
2.2 Ordliste for de viktigste begrepene i salgs- og provisjonsmodellene

2.1 Incomingoperatørenes rolle i reiselivets internasjonale distribusjonskanaler

Figur 1 – Incomingoperatørenes rolle i reiselivets internasjonale distribusjonskanaler

En leverandør (produsent, reiselivsbedrift) kan selge et reiselivsprodukt direkte til kunden, eller
som dette kapitlet handler om; til kunden gjennom mellomledd (Incomingoperatør, Turoperatør og
Reisebyrå). Det eksisterer mange distribusjonskanaler basert på ulike kombinasjoner av
mellomledd slik det vises i modellen. Ordlisten på side 12 forklarer mellomleddenes roller og
arbeidsoppgaver nærmere.
Incomingoperatøren er et mellomledd som i de fleste tilfeller lager pakker av produkter fra flere
leverandører (her A, B, C). I vår gjennomgang av salg gjennom incomingoperatører har de
deltakende operatørene kontor i Norge (men leverandører i Norge samarbeider også med
incomingoperatører som opererer ut fra bl.a. København og Stockholm). Modellen viser den
delen av incomingoperatørenes virksomhet som angår internasjonalt salg (derav incoming).
Dette skjer enten fra operatørene direkte til sluttbruker i utlandet, eller via flere internasjonale
mellomledd som turoperatører og/eller reisebyråer.
Bruttopris er den prisen leverandøren selger produktet for direkte til kunden (sluttbruker). Den
kalles også rack rate og gjelder når produktet ikke er del av en pakke. Denne prisen skal i
prinsippet være den samme uansett hvem kunden kjøper produktet av; om det er direkte fra
leverandøren eller via et reisebyrå.
Nettopris er bruttoprisen minus provisjon. De røde strekene i modellen viser nettopriser fra
leverandørene til de forskjellige mellomleddene. Differansen mellom den bruttoprisen kunden
må betale til leverandøren og den nettoprisen mellomleddet betaler utgjør reisebyråets
provisjon eller avanse.
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Forretningsmodellene blir mer kompliserte når mellomleddene selv setter sammen pakker av
produkter fra flere leverandører. Her eksisterer det ingen bruttopris som det kan trekkes
provisjon fra, fordi pakken er ny og settes sammen fra grunnen av. Her tar mellomleddet
utgangspunkt i de nettoprisene de selv skal betale til leverandørene. Deretter legger de på egen
avanse og får en pakkepris til kunden. Dette prinsippet gjelder også når mellomledd kjøper
pakker av hverandre for videresalg.
Kakediagrammet nedenfor illustrerer at leverandøren mottar en nettopris og at provisjonen
fordeles mellom distributørene. Størrelsen på provisjonen og fordelingen på mellomleddene er
avhengig av hvor mange mellomledd som er involvert, og avtaler mellom de enkelte.

Figur 2 – Leverandørens nettopris og fordeling av provisjonene

For leverandøren er det komplisert å vite hva som er «riktig» provisjon og tilsvarende «riktig»
nettopris til incomingoperatøren. Leverandøren vet at provisjonen skal fordeles på flere ledd,
men hvor mange er avhengig av antall salgskanaler incomingoperatøren selger gjennom.
For mellomleddene kan bildet i praksis se slik ut:
•

Incomingoperatøren tar utgangspunkt i nettopris fra leverandørene i fastsettelse av pris til
turoperatøren. På nettoprisen legger incomingoperatøren inn sin avanse (som er hans
«kakestykke» av provisjonen fra leverandørene i pakken). Summen av nettopris til
leverandør pluss egen avanse blir incomingoperatørens pris for pakken til turoperatøren.

•

Turoperatøren legger prisen fra incomingoperatøren til grunn for fastsettelse av pris for
pakken til reisebyrå. Her legger turoperatøren inn sin avanse (som er turoperatørens
«kakestykke» av provisjonen fra leverandørene i pakken). Dette blir turoperatørens pris for
pakken til reisebyrået.

•

Reisebyråets pris på pakken fra turoperatør er den prisen de legger til grunn for sin
endelige pakkepris til kunden – inklusive sin avanse (som er deres «kakestykke» av
provisjonen fra leverandørene i pakken).

Det er også viktig å være klar over at mellomleddenes bruttopriser til kundene ikke bare er
basert på provisjonssatsene, «kakestykkene», fra leverandørene. De har i tillegg påslag basert på
den merverdi kunden opplever. Dette kan være garantier om at reisen blir gjennomført, faste
avganger og dekning av reisegarantier; jfr. Lov om Pakkereiser.
Leverandøren kan bli bedt om å tilby inntil 30 % provisjon til incomingoperatøren.
Leverandøren må da kunne stole på at dette skal fordeles på flere mellomledd. Tilsvarende må
mellomleddene presentere andre provisjonskrav når det er snakk om færre distribusjonsledd.
Dette bildet kan aldri bli helt gjennomsiktig. Pris og avansesatser er viktig deler av aktørenes
konkurransemidler. Utfordringen er derfor at alle aktørene må forstå prinsippene i priser og
avtaler fra leverandør til sluttbruker. Konkrete avtaler om priser og betingelser vil deretter bli et
spørsmål om relasjoner og tillit mellom aktørene.
Incoming 2015 - Veilederen
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Engelsk term

Norsk begrep

Forklaring

All Inclusive Tour

Alt inklusive reise

Pakkereise hvor alle elementer (inkl. mat) er inkludert til
en fast pris.

Allotment

Allotment

Blokk av rom, senger, plasser, seter, osv. avsatt for en
distributør. Allotment gjelder for en avtalt periode.
(Se Frigivelse av allotment rett nedenfor).

Allotment cut-off-date

Frigivelse av allotment Spesifisert dato et antall dager forut for ankomst/
(tilbakeføring)
avreise hvor ubenyttet allotment gis tilbake til
produsent.

Allotment release

Frigivelse av
allotment
(tilbakeføring)

Ubenyttet allotment gis tilbake til produsent.

Commission

Provisjon

Differansen mellom leverandørens bruttopris (rack rate)
og den nettoprisen som mellomleddet betaler.
Provisjonen skal fordeles på alle mellomleddene i
distribusjonskjeden. Provisjonen utgjør normalt mellom
10-30 % av leverandørens bruttopris avhengig av antall
mellomledd i distribusjonskjeden.

Destination
DMC
Management Company

Mellomledd som setter sammen pakker (som en
incoming operatør) for MICE-markedet (bedrifts-,
Incentive- og møtemarkedet).

Distribution channels

Distribusjonskanal/
mellomledd

Den veien et produkt følger fra leverandøren til kunden
(sluttbrukeren) via mellomledd, (som Incomingoperatør,
Turoperatør, Reisebyrå - DMC).

FIT - Fully Independent
Traveler

Individuelle
reisende

Mange alternativer på engelsk: Free Independent
Traveler, Frequent Independent Traveler, Frequent
Individual Traveler, Foreign Independent Traveler,
Free Independent Tourist.

Incoming Tour Operator Incomingoperatør

Er et mellomledd, ofte lokalisert i produsentlandet, som
pakker reiselivsprodukter for videresalg til utenlandske
mellomledd. Incomingoperatøren kan også selge
direkte til sluttkunde.

MICE

MICE

Forkortelse for hovedsegmentene i forretningsmarkedet - Meetings, Incentive, Congress, Events.

Net Rate

Nettopris

Den prisen som mellomleddet (incomingoperatøren,
turoperatøren eller reisebyrået skal betale leverandøren
etter at provisjon er trukket fra bruttoprisen (rack rate).
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Engelsk term

Norsk begrep

Forklaring

Package

Pakke

Det helhetlige tilbudet av leverandørenes produkter
(transport, innkvartering, aktiviteter, opplevelser mm.)
som distributøren har satt sammen og som tilbys
sluttbrukeren til fastsatt pris.

Package tour

Pakkereise

En pakkereise er et tilrettelagt arrangement som
inneholder minst to av følgende ytelser: Transport,
innkvartering eller andre turisttjenester som utgjør
en vesentlig del av arrangementet, men som ikke er
direkte knyttet til transport eller innkvartering.
I tillegg kreves det at arrangementet varer i mer enn
24 timer og at det selges eller markedsføres til en
samlet pris.

PCO - Professional
Congress Organizer

Kongressbyrå

Tar seg av praktisk gjennomføring av alle sider ved
større konferanser og kongresser. Har oftest norske
organisasjoner og fagmiljøer som kunder.

Rack rate

Bruttopris

Den prisen leverandøren forlanger for sitt produkt
fra markedet (sluttbruker).

Service provider

Leverandør (Produsen Den som leverer et delprodukt i en pakke til et
tilbyder,
mellomledd (som pakker), eller selger produktet
reiselivsbedrift)
direkte til kunde.

Tour Operator,
Tour Wholesaler

Turoperatør (TO)

TO er et distribusjonsledd som utvikler, pakker,
markedsfører og selger helhetlige pakker. TO kjøper
direkte fra produsent eller fra incoming operatører,
og selger direkte eller gjennom reisebyrå.

Travel Agent,
Retail Agent

Reisebyrå (RB)

RB er alltid siste ledd i en distribusjonskjede, og
betjener sluttbrukeren. RB kan være et spesialisert
MICE-byrå eller henvende seg mot ferie- og
fritidsmarkedet. RB pakker i noen tilfeller egne
pakker og/eller distribuerer for turoperatører.

Travel Trade

Reisebransjen

Fellesbetegnelsen på alle aktører i distribusjon av
reiselivstjenester, incomingoperatører,
turoperatører, DMC, reisebyråer mm.

Voucher

Voucher, kupong

Dokument som bekrefter at bestemte deler av
pakken er betalt. Leverandøren (hotellet,
restauranten, konsertarrangøren eller andre)
tar inn voucheren fra kunden og får oppgjør fra
distributøren mot denne.
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3 Operatørbeskrivelsen

3 Operatørbeskrivelsen
Formålet med operatørbeskrivelsen er å øke reiselivsbedriftenes kunnskap om operatørenes
markeder, kundegrupper og produktsortiment slik at de kan tilby sine produkter og tjenester
i samsvar med dette. Dette er blitt gjennomført ved at incomingoperatørene ble bedt om å fylle
ut et spørreskjema om virksomheten. Skjemaet følger på neste side og som vedlegg 2 ligger de
innfylte skjemaene fra følgende incomingoperatører:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16

Active Travel AS
ELAN NORWAY AS
Fjellferie AS
Fred. Olsen Travel AS
Haman Scandinavia AS
Heritage Adventures AS
Nordic Tours AS
Norske Bygdeopplevelser AS
Pure Norway AS
Robinson Scandinavia AS
Terra Nova AS
The Travel Designer AS
Travel Traders AS
TRY NORWAY AS
Tumlare Corporation AS
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Operatørbeskrivelsen

Logo
(vedlegges separat)

Incoming

2015

1. FAKTA OM OPERATØREN
Firmanavn
Adresse
(hovedkontor)
Postnr

Sted

Organisasjonsnr

Etablert

Telefon

Faks

E-post

Totalomsetning
2014

Andre kontorer
(byer eller land)

Antall ansatte
i Norge

Nettside og
sosiale medier

Nettside

Twitter

Facebook

Instagram

Andre
Kontaktperson
i Norge

Navn

Tittel

E-post

Telefon

2. PRODUKTER
(Gjelder kun de som inngår i incomingvirksomheten, dvs. produkter som distribueres via mellomledd
som reisebyråer og turoperatører)

Individuelle reiser ferie/fritid

Gruppereiser ferie/fritid

FIT (kortferier, storbyferier, rundturer,
aktivitetsferie osv.)
Utflukter/dagsturer

Serier
Ad-hoc grupper

Arrangementsreiser (f. eks. kultur, sport)

Konferanse-/kongressreiser

Cruiseservice

Technical visits

Incentive

Økoturismereiser (Sertifisert Norsk Økoturismebedrift)

Andre produkter (maks. 200 tegn):
3. VI OPERERER I FØLGENDE REGIONER

Nord-Norge

Trøndelag

Oslo

Sørlandet

Vest-Norge

Øst-Norge unntatt Oslo

Hele landet

Tilleggsinfo (maks. 200 tegn):

4. SESONGER

Sommer

Vinter

Hele året

Tilleggsinfo (maks. 200 tegn):
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5. TIDSFRISTER FOR AVTALEINNGÅELSE, PRISER OG MATERIELL
Sommerprogram
Når starter planleggingen av neste sommerprogram?

måned

Når er fristen for avtaleinngåelse for neste
sommerprogram?

måned

Når er materiellfrist (produktinfo, åpningstider, rutetider)
for neste sommerprogram?

måned

Vinterprogram
Når starter planleggingen av neste vinterprogram?

måned

Når er fristen for avtaleinngåelse for neste
vinterprogram?

måned

Når er materiellfrist (produktinfo, åpningstider, rutetider)
for neste vinterprogram?

måned

Tilleggsinfo (maks. 200 tegn):

6. DISTRIBUSJONSKANALER FOR INCOMINGVIRKSOMHETEN

Reisebyråer

Ca. antall:

Turoperatører Ca. antall:

Andre agenter (online og offline)
Egne salgskontorer internasjonalt

Annet (cruiseoperatører, transportselskaper osv., maks. 100 tegn):

7. VIKTIGSTE GEOGRAFISKE MARKEDER

Europa
Inntil 5 viktigste land:

Norden
Hvilke land:

Sør-Amerika
Inntil 5 viktigste land:

Nord-Amerika
Hvilke land:
Asia
Inntil

5

viktigste

land:

Afrika
Inntil 5 viktigste land:

Oceania
Hvilke land:

18
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8. AKTUELLE SAMARBEIDSOMRÅDER MED NYE LEVERANDØRER
A. Aktiviteter

Kulturopplevelser
Museer/ kulturhistoriske attraksjoner

Sightseeing
Rundreiser

Festivaler og arrangementer
Andre kunst- og kulturaktiviteter
(maks. 100 tegn):

Naturaktiviteter sommer

Naturaktiviteter vinter

Fisking

Hundekjøring

Gårdsbesøk

Nordlys

Jakt

Scooterkjøring

Padling

Ski

Sykling

Skøyter

Vandring/klatring

Annet (maks. 100 tegn):

Annet (maks. 100 tegn):
B. Servering
Mat- og drikkeopplevelser (tradisjonsmat,
lokalmat, gastronomi, etc.)
Kafé

Veikro
Annet (maks. 100 tegn):

Restaurant
C. Transport
Buss

Tog

Charterfly

Transfer og lokal transport

Rutefly

Annen transport (maks. 100 tegn):

Sykling
D. Overnatting

Camping

Rorbu

Hotell

Vandrehjem

Hytte/feriehus

Annen overnatting (maks. 100 tegn):

Leilighet
E. Guider, reiseledere og tolker
Hvilke type tjenester (maks. 200 tegn):
F. Andre samarbeidsområder
Hvilke områder (maks. 200 tegn):

Incoming 2015 - Veilederen

19

9. SPRÅK
Vi ønsker informasjon fra leverandører på følgende språk

Norsk

Engelsk

Tysk

Andre språk (maks. 100 tegn):

10. OPPSUMMERING – VÅRE STERKE SIDER SOM SAMARBEIDSPARTNER
(For eksempel markedskunnskap, målgrupper, nisje, skuldersesongtrafikk, mest populære/
spektakulære produkter, osv.)
(Maks. 400 tegn):
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4 Produktbeskrivelser for sykling,
padling og overnatting

4 Produktbeskrivelser for sykling, padling
og overnatting
I Incomingprosjektet 2013 hvor undersøkelsen «Incoming 2013» og Sjekklisten (jfr. Vedlegg 3 og
4) ble utarbeidet, bekreftet operatørene at de ønsker bedre og mer konkret informasjon om
bedriftenes tilbud og tjenester. Malene som er laget skal bidra til at produktbeskrivelsene gir
tilstrekkelig informasjon, og fungerer som en sjekkliste for incomingoperatørene. I dette
prosjektet er det laget maler for padling, sykling og overnatting.
På sikt kan malene også inngå som grunnlag i en nasjonal produktdatabase.
Følgende maler står på de neste sidene:
4.1 Bedriftspresentasjon – felles for alle produktbeskrivelsene
4.2 Padling
4.3 Sykling
4.4 Overnatting
Kommentarer:
Hvis bedriften har flere produkter, fylles det ut ett skjema med produktbeskrivelse for hvert
produkt, men bare én bedriftspresentasjon (se 4.1).
Flere av begrepene som brukes i produktbeskrivelsene er definert i ordlisten i kapittel 2.
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4.1 Bedriftspresentasjon felles for alle produktbeskrivelsene

Logo

FAKTA OM BEDRIFTEN
Firmanavn
Kontaktperson 1

Navn

Ansvarsområde

Mobil

E-post

Kontaktperson 2

Navn

Ansvarsområde

Mobil

E-post

Kontaktperson 3

Navn

Ansvarsområde

Mobil

E-post

Destinasjon/region
Adresse

Postnr.
Org. nr.

Nettside og
sosiale medier

Sted

Etableringsår

Ant. ansatte

Nettside

Twitter

Facebook

Instagram

Type bedrift:
(Flere kryss mulig)

Overnatting
Servering
Transport

Opplevelses-/kulturbedrift
Aktivitetsbedrift (produserer aktiviteter og opplevelser selv)
Annet:

Bilde av bedriften, hovedaktivitet el.l.

Beskrivelse av bedriften Maks. 250 tegn:
Beliggenhet Avstand til flyplass, fergehavn, riksvei, og kjente byer/tettsteder. Evt. mulighet for
henting og returtransport. Maks. 250 tegn:
Nåværende gjesteandel via mellomledd
% av gjestene kommer via incomingoperatører, turoperatører og reisebyråer
Språk På hvilke språk kan dere kommunisere med gjester og operatører i tillegg til norsk:
Engelsk

Tysk
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Fransk

Spansk

Andre, hvilke:
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4.2 Padling
PADLING – PRODUKTBESKRIVELSE
Type padling

Havpadling
Kajakk

Fjordpadling
Kano

Innsjøpadling

Elvepadling

Annet (f. eks. énmannskajakk):

Aktivitetsnavn
(tittel)

Maks 50 tegn. F. eks. ”Halvdags fjordsafari i kajakk, Vestfjorden”

Ingress/aktivitetsbeskrivelse

Maks 300 tegn. Hva? Unikhet? Hvorfor skal man velge denne aktiviteten? Forholdstall
guide/deltakere? Hvem passer den for?

Guiding språk
Tider og steder

Norsk

Engelsk

Sesong(er): fra:

Tysk

Annet:

Guiding inngår ikke

til:

Total varighet (timer eller dager):
Etappelengder (ca):

km

Hvorav aktiv padling (ca):
Total turlengde (ca):

km

Oppmøtested (adresse/veibeskrivelse, maks 200 tegn):
GPS-posisjon for oppmøtested – Breddegrad:

Lengdegrad:

Evt. transportmetode mellom oppmøtested og startsted for aktivitet:
Evt. fast(e) oppmøtetid(er) ved daglige avganger i sesongen:
Aktivitetens
høydepunkter

Maks. 6 høydepunkter:

Kompetansekrav

Opplæring/instruksjon som gis i forkant:
Andre kompetansekrav til deltakerne:

Deltakere bør
medbringe

F.eks. badeklær, håndklær, vannflaske/drikke, niste/snacks, solkrem, solbriller, caps, vindtett
jakke, utendørssko:

Vanskelighetsgrad

Ekspert

Krevende

Middels

Enkel

Ingen erfaring nødvendig

Spesifiser:
Lenker

F.eks. lenker til TripAdvisor, videoer/YouTube, produktark, publiserte aktivitetsvilkår (terms and
conditions), bildegalleri osv.:

Sikkerhetsinfo

F.eks. sikkerhetsfilosofi, sikkerhetsutstyr som turleder medbringer (kommunikasjons-, rednings-,
førstehjelpsutstyr) osv.:

Beskrivelse/Program (anbefales ved fulldags- og flerdagsaktiviteter)
Delaktivitet
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Fra/til (steder)

Starttid (ca.)

Varighet (ca.)

Lengde (km)
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PRISER OG BETINGELSER FOR PADLING
Aktivitet:
Pris- og provisjonsmodell som tilbys
incomingoperatører

FIT (Fully Independent Traveller / individuelle reisende)
Bruttopriser
Provisjonssats:

Grupper

Nettopriser
% av bruttopris

ekskl. mva.

inkl. mva.

Evt. tillegg:
Evt. rabatter (barn, honnør osv.):
Evt. leiepriser for utstyr:
Hva er inkludert
i prisen?

Guidetjenester
Nødvendig utstyr, spesifiser:
Transport/transfer, evt. transporttype:
Overnatting, evt. overnattingstype/standard:
Mat og drikke, spesifiser:
Evt. diett-/allergitilbud:
Inngangsbilletter
Bagasjetransport
Retur til opprinnelig møtested
Henting og returtransport – avtalt hotell
Friplasser (guide osv.) for grupper, spesifiser:
Annet:

Hva er ikke inkludert
i prisen?
Begrensninger

Mat og drikke – om ikke spesifisert

Tips

Annet:
Minimum antall deltakere:
Maksimum antall deltakere:
Aldersbegrensninger:
Begrensninger på høyde eller vekt:
Tilrettelegging for funksjonshemmede:

Generelle betingelser for incomingoperatører/
turoperatører
(før evt.
forhandlinger)

Bestillings- og bekreftelsesrutiner:
Allotmentrammer og -rutiner:
Kansellerings-/endringsfrister og rutiner (for Incomingoperatør):
Betingelser ved avlysning eller endringer fra Leverandør:
Betalingsbetingelser:
Faktureringsgebyrer:
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4.3 Sykling
SYKLING – PRODUKTBESKRIVELSE
Sykkeltype

Damesykkel – hybrid

Terrengsykkel (off-road) – voksen

Herresykkel – hybrid

Terrengsykkel (off-road) – junior

El-sykkel

Egen sykkel

Annet

Aktivitetsnavn
(tittel)

Maks 50 tegn. F. eks. ”Sykkeltur m/guide langs Rallarvegen”

Ingress/aktivitetsbeskrivelse

Maks 300 tegn. Hvorfor skal man velge denne aktiviteten? Hva er unikt? Forholdstall
guide/deltakere? Hvem passer den for?

Guiding språk
Tider og steder

Norsk

Engelsk

Sesong(er): fra:

Tysk

Annet:

Guiding inngår ikke

til:

Total varighet (timer eller dager):
Etappelengder (ca):

km

Hvorav aktiv sykling (ca):

Total turlengde (ca.):

km

Høydeprofil (maks 200 tegn, legg evt. ved profilillustrasjon):
Oppmøtested (adresse/veibeskrivelse, maks 200 tegn):
GPS posisjon for oppmøtested – Breddegrad:

Lengdegrad:

Evt. transportmetode mellom oppmøtested og startsted for aktivitet:
Evt. fast(e) oppmøtetid(er) ved daglige avganger i sesongen:
Aktivitetens
høydepunkter
Vegstandard

Kompetansekrav

Maks. 6 høydepunkter:

Gang-/sykkelsti – steinete

Lokalveier

Gang-/sykkelsti – grus

Riksveier med liten biltrafikk

Gang-/sykkelsti – asfalt

Riksvei med betydelig trafikk

Seter-/skogsbilvei/osv.

Skiltet vei

Kompetansekrav til deltakerne:
Opplæring/instruksjon som gis i forkant av aktivitet:

Deltakere bør
medbringe
Vanskelighetsgrad

F.eks. badetøy, håndklær, vannflaske/drikke, niste/snacks, solkrem, solbriller, caps, vindtett
jakke, skotøy:

Ekspert

Krevende

Middels

Enkel

Ingen erfaring nødvendig

Spesifiser:
Lenker

F.eks. lenker til TripAdvisor, videoer/YouTube, produktark, publiserte aktivitetsvilkår (terms and
conditions), bildegalleri, osv.:

Sikkerhetsinfo

F.eks. sikkerhetsfilosofi, sikkerhetsutstyr som turleder medbringer (kommunikasjons-, rednings-,
førstehjelpsutstyr) osv.:
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Beskrivelse/Program (valgfritt – anbefales ved fulldags- og flerdagsaktiviteter)
Delaktivitet

Fra/til (steder)
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Starttid (ca.)

Varighet (ca.)

Lengde (km)
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PRISER OG BETINGELSER FOR SYKLING
Aktivitet:
Pris- og provisjonsmodell som tilbys
incomingoperatører

FIT (Fully Independent Traveller / individuelle reisende)
Bruttopriser
Provisjonssats:

Grupper

Nettopriser
% av bruttopris

ekskl. mva.

inkl. mva.

Evt. tillegg:
Evt. rabatter (barn, honnør osv.):
Evt. leiepriser for utstyr:
Hva er inkludert
i prisen?

Guidetjenester
Nødvendig utstyr, spesifiser:
Transport/transfer, evt. transporttype:
Overnatting, evt. overnattingstype/standard:
Mat og drikke, spesifiser:
Evt. diett-/allergitilbud:
Inngangsbilletter
Bagasjetransport
Retur til opprinnelig møtested
Henting og returtransport – avtalt hotell
Friplasser (guide osv.) for grupper, spesifiser:
Annet:

Hva er ikke inkludert
i prisen?
Begrensninger

Mat og drikke – om ikke spesifisert

Tips

Annet:
Minimum antall deltakere:
Maksimum antall deltakere:
Aldersbegrensninger:
Begrensninger på høyde eller vekt:
Tilrettelegging for funksjonshemmede:

Generelle betingelser for incomingoperatører /
turoperatører
(før evt.
forhandlinger)

Bestillings- og bekreftelsesrutiner:
Allotmentrammer og -rutiner:
Kansellerings-/endringsfrister og rutiner (for Incomingoperatør):
Betingelser ved avlysning eller endringer fra Leverandør:
Betalingsbetingelser:
Faktureringsgebyrer:
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4.4 Overnatting
OVERNATTING – PRODUKTBESKRIVELSE
Type
overnattingsbedrift

Hotell

Leilighet

Rorbu

Vandrerhjem

Annen overnatting:

Kjedetilknytning
Kapasitet
Romtype

Antall
m/dusj

Antall
m/badekar

Antall
”connecting” rom

Antall
handicaprom

Antall
allergirom

Enkeltrom
Dobbeltrom
”Twin” rom
”Triple” rom
Suiter
Sesong
Beliggenhet
(nærmeste utsikt)

Generelle fasiliteter

Romfasiliteter

Selvhushold
fasiliteter

Hele året

Annet:

Bysentrum

Landbruksområde

Byområde

Skogsområde

Flyplassområde

Elv-/innsjøområde

Landsby

Fjord

Fjellområde

Kyst/hav

Antall etasjer

Vask/rens av tøy

Heis

Sykkelbod/skibod

Safe i resepsjon

Bagasjerom

Valutaveksling

Bagasjebæring

Husdyr/hund tillat

Annet:

Arbeidsplass

Vannkoker

Gratis WiFi

WC

Hårføner

Dusj

Kjøleskap/minibar

Badekar

Klimaanlegg

Internasjonale TV-kanaler

Safe

Tysk

UK

US

Terrasse

Svensk

Dansk

Spansk

Kjøkken

Tørketrommel

Elektrisk komfyr

Vaskemaskin

Mikrobølgeovn

Annet:

Italiensk

Andre:

Oppvaskmaskin
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Parkering
Type parkering

Buss

Bil

Avstand til resepsjon

Gateparkering
Innendørsparkering – avgiftsbelagt
Innendørsparkering – gratis
Parkeringsplass ute – avgiftsbelagt
Parkeringsplass ute – gratis
Spise-/drikke-/
shoppingsteder på
eget område

Bar

Restaurant

Kafé

Butikk

Frokostsal

Nattklubb

Kiosk

Romservice

Fritidsfasiliteter på
området

Badeplass

Svømmebasseng - inne

Fiskemuligheter

Svømmebasseng - ute

Hage

Treningsrom

Minigolf

Turstier

Ski inn/ski ut (alpint)

Annet:

Spa-fasiliteter
Sertifiseringer

Miljøfyrtårn

Annet:

PRISER OG BETINGELSER FOR OVERNATTING
Hva kan tilbys?

Transport/transfer, evt. transporttype:
Overnatting, evt. overnattingstype/standard:
Bagasjebæring (for grupper)
Bagasjebæring
Mat og drikke:
Frokostbuffet

Kontinental frokost

Frokostboks

Tidlig frokost

Lunsjbuffet

3 retters lunsj

2 retters lunsj

Lunsjtallerken

Middagsbuffet

3 retters middag

2 retters middag

Nistepakke

Evt. diett-/allergitilbud:
Annet:
Tilrettelegging for
funksjonshemmede
Generelle
betingelser for
incomingoperatører/
turoperatører (før
evt. forhandlinger)

Bestillings- og bekreftelsesrutiner:
Allotmentrammer og -rutiner:
Kansellerings-/endringsfrister og rutiner (for Incomingoperatør):
Betingelser ved avlysning eller endringer fra Leverandør:
Betalingsbetingelser:
Faktureringsgebyr:
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5 Sjekkliste for kontrakter
mellom incomingoperatører
og leverandører

5 Sjekkliste for kontrakter mellom
incomingoperatører og leverandører
Incomingoperatører og leverandører (produsenter, reiselivsbedrifter) har ofte innarbeidede,
standardiserte samarbeidsavtaler. Det er derfor ikke hensiktsmessig å utarbeide spesifikke
avtaleforslag for samarbeidet mellom partene. I stedet har Incoming 2015-prosjektet utarbeidet
en sjekkliste med punkter til hva balanserte avtaler mellom incomingoperatører og leverandører
bør inneholde. Her kan begge parter sjekke om eksisterende avtaler dekker punktene i denne
listen. Leverandører kan også avstemme om avtaleforslag de mottar fra ny operatør dekker alle
punktene i sjekklisten og diskutere eventuelle avvik.
1. FØR ANKOMST
Dialog

Garanterte svarfrister innen 24 timer på ukedager
Garanterte svarfrister innen 48 timer på ukedager

Bestilling

Bestillingsform (allotment, forespørsel, etc.)
Bestillingsfrister
Når bestillingen skal regnes som bindende
At alle kanselleringer og endringer må være skriftlige
Hvem hos Leverandøren skal motta endringer/kanselleringer
Frister for oversendelse av bestillingsstatus og navneliste

Kanselleringer
og endringer
fra Incomingoperatøren

Incomingoperatørens ansvar, frister og gebyrer for kanselleringer og
endringer er rimelige og tydelig beskrevet

Avlysninger,
endringer og
overbooking fra
Leverandøren

Leverandørens frister, ansvar og rutiner ved avlysing og endringer
er rimelige og tydelige

Betingelser ved endring av gruppestørrelse er angitt separat
Incomingoperatørens ansvar ved «no show» (gjest uteblir uten å ha
kansellert) er tydelig beskrevet

Beløpsgrenser for Leverandørens ansvar ved avlysninger er angitt
og vurdert som akseptable
Det finnes en force majeure klausul i avtalen.
Avtalen beskriver partenes rettigheter og plikter ved overbooking
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Informasjon om
gruppen/gjestene
fra Incomingoperatøren til
Leverandør forut for
ankomst

I tillegg til frister for oversendelse av navnelister beskriver avtalen
annen kundeinformasjon skal oversende Leverandør i forkant.

Leverandørens
avtaler med
Underleverandør

Leverandøren benytter underleverandører i forbindelse med
leveransen til incomingoperatøren

Dette kan f.eks. være gruppenavn, nasjonalitet, formål med reisen,
foretrukne kommunikasjonsspråk, forventet servicenivå, spesielle
matønsker og allergier, navn og kontaktinfo for reiseleder/
kontaktperson). Se Vedl. 2 Incoming 2013 Sjekklisten pkt 2.1 – 2.7.

Hvis ja, er det behov for en avtale med Underleverandøren som
dekker ansvaret som Leverandøren har i forhold til Incomingoperatøren dersom Underleverandør kansellerer eller på annen måte
forårsaker erstatnings- eller refusjonskrav?
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2.

UNDER OPPHOLDET/AKTIVITETEN

Klagehåndtering
Jfr. også Kap. 6
Spørsmål og svar om
Pakkereiser

Prosedyrer for kundeklager og frister som normalt vil sikre
løsning i minnelighet
Dette kan være at klager på mangelfull leveranse umiddelbart skal tas
opp med Leverandør på stedet slik at Leverandør får mulighet til å
rette opp. Leverandør kan avhjelpe, gi prisavslag eller gi erstatning.
Prosedyrer og frister for konflikthåndtering der klagen ikke kan løses
i minnelighet
Incomingoperatørens ansvar for evt. skader på Leverandørs
eiendeler, samt prosedyre for håndtering

3. ETTER OPPHOLDET
Dialog etter
oppholdet

Avtalen angir ønsket nivå og prosedyrer for dialog mellom
Incomingoperatør og Leverandør i etterkant av arrangementer,
opphold eller aktiviteter

4. GENERELT
Pris

Avtalen eller avtalevedlegg inkluderer følgende prisinfo:
Priser, om de er brutto eller netto, samt provisjonssatser
Prisenes gyldighetsperioder
Evt. restriksjoner knyttet til de ulike prisene (gruppestørrelse,
i hvilke distribusjonskanaler incomingoperatørene skal kunne tilby
prisene, etc.)
Hvilke tjenester og produkter som ikke inngår i prisene
Hvilke tilvalg som evt. kan leies eller kjøpes for hele gruppen eller for
individuelle deltakere
Hvorvidt prisene inkluderer alle skatter og avgifter og eventuell
merverdiavgiftsfordeling mellom de ulike delkomponentene
(pga. ulike mva. satser mellom mat/drikke, overnatting, etc.)
At oppgitte priser kan endres som følge av nye skatter og avgifter
At Leverandør er ansvarlig for å oppgi korrekte merverdisatser for
sine ulike produkter

Produktinfo

Avtalen eller avtalevedlegg inkluderer følgende produktinfo:
Kapasitet og evt. kapasitetsbegrensninger
Produktinnhold
Relevante fasiliteter (overnatting)
Vanskelighetsgrad (ved aktiviteter)
Sikkerhetsinformasjon (primært ved aktiviteter); f. eks. ansvar for
instruksjon før aktivitetstart, tilgjengelig sikkerhetsutstyr
(kommunikasjonsutstyr, redningsutstyr, førstehjelpsutstyr)
Spesifikke krav til aktivitetsdeltakere (fysiske krav, utstyrskrav, osv.)
samt partenes ansvar for ”prekvalifisering” av deltakere
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Betaling

Incomingoperatørens forpliktelser og frister for betaling
Evt. tillegg/gebyrer Leverandøren belaster (ved for eksempel
betaling med kredittkort)
Bestemmelser om forsinkelsesrenter

Opphavsrettigheter

Hvilket materiell som skal leveres fra Leverandør til
Incomingoperatørens etter inngåelse av avtalen og hvilke
leveringsfrister som gjelder
At Leverandøren beholder eierrettigheter til bilder, film, tekst,
logoer og annet materiale som Incomingoperatørens mottar
At Leverandøren er ansvarlig for å inneha alle rettigheter til bruk
og publisering av materialet i de aktuelle markedene

Lovmessig ansvar

Pakkereiseansvar. Medfører avtalen med Incomingoperatørens at
Leverandør påføres ansvar ihht pakkereiseloven. Jfr. Kap 6 for
definisjon av Pakkereiseansvar
Hvis den gjør det; er Leverandørbedriftens ansvar i forhold til
Pakkereiseloven godt beskrevet i avtalen?
Det er tatt forbehold om evt. endringer i vilkårene i forbindelse
med nye bestemmelser, fastsatt i nytt EU-direktivet for pakkereiser
Avtalen fastslår partenes plikt til å følge persondataloven,
markedsføringsloven og andre relevante lover, reguleringer
og offentlige sertifiseringskrav
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Spørsmål og svar
om pakkereiser

6 Spørsmål og svar om pakkereiser
«Spørsmål og svar om Pakkereiser» er utarbeidet av Virke Reise Utland. I en tidligere undersøkelse
blant incomingoperatørene (Incoming 2013-prosjektet) ble det påpekt manglende kunnskap om
Pakkereiseloven både blant reiselivsbedrifter og destinasjonsselskap.
Når gjelder pakkereiseloven?
Pakkereiseloven gjelder for tilbud om pakkereiser og for avtaler om kjøp av pakkereiser som
inngås mellom en kunde og en arrangør eller formidler av en pakkereise. Loven gjelder også for
avtaler der bestiller er en næringsdrivende (forretningsreiser), men man kan i slike tilfeller fravike
loven i avtale med kunden.
Hva er en pakkereise?
En pakkereise er et tilrettelagt arrangement som inneholder minst to av følgende ytelser:
- Transport
- Innkvartering
- Andre turisttjenester som utgjør en vesentlig del av arrangementet, men som ikke er direkte
knyttet til transport eller innkvartering.
I tillegg kreves det at arrangementet varer i mer enn 24 timer og at det selges eller markedsføres
til en samlet pris. Merk at arrangementet er å anses som en pakkereise selv om man deler opp
regningen i separate betalingsposter.
Når skal man være registrert i Reisegarantifondet?
Enhver som tilrettelegger pakkereiser og som tilbyr eller selger slike enten direkte eller gjennom
en formidler skal være registrert i Reisegarantifondet. I tillegg plikter man å stille garanti for
transport som skjer sammen med en pakkereise. Dette inkluderer da også rene ekspedisjoner av
fly og hotell samt "seat only" på charterflyavganger. Les mer på Reisegarantifondets hjemmesider:
http://reisegarantifondet.no/arrangorer
Hvilke opplysninger skal kunden gis før avreise?
Før avtalen inngås skal kunden gis informasjon om vilkårene for reisen. I tillegg skal kunden
informeres om praktiske forhold som er av vesentlig betydning for reisen, herunder om krav til
pass og visumregler som gjelder. Avtalevilkårene skal bekreftes skriftlig eller på en annen klar
måte før avtalen inngås. Før pakkereisen tar til skal kunden gis opplysninger om
transportarrangement/hvem som er transportør og om muligheten til å tegne
avbestillingsforsikring. Kunden skal også informeres om hvordan man kan komme i kontakt med
arrangøren på reisen dersom det skulle oppstå problemer.
Hvilke plikter har kunden?
Kunden har en plikt til å sjekke reisedokumenter og sikre seg at reisedokumenter som pass og
billetter er med på reisen. Kunden har også en plikt til å reklamere innen rimelig tid dersom man
mener at det foreligger en mangel ved pakkereisen. Når mangelen er et forhold på
reisedestinasjonen, må det normalt forventes at kunden kontakter arrangøren på destinasjonen
slik at arrangøren gis en mulighet til å rette en eventuell mangel på stedet. Kunden har også en
plikt til å forsøke å avgrense et tap dersom et slikt tap først skulle oppstå hos dem.
Kan en pakkereise avbestilles?
Det er ingen lovfestet angrerett ved kjøp av en pakkereise.
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Kunden vil imidlertid ha rett til å avbestille reisen uten kostnader dersom det på reisemålet eller i
umiddelbar nærhet av dette de siste 14 dagene før reisen skal ta til konstateres såkalte force
majeure hendelser som krigshandlinger, naturkatastrofer, farlige smittsomme sykdommer eller
andre begivenheter som må likestilles med disse. Det samme gjelder dersom slike forhold
inntreffer på reiseruten og dette innebærer en reell risiko for kunden.
I tillegg kan kunden avbestille mot et vederlag etter bestemmelsene i de alminnelige vilkårene for
pakkereiser punkt 5.2. Utgangspunktene her er at kunden har rett til å avbestille reisen mot å
betale et rimelig administrasjonsgebyr som ikke skal overstige kr 500 frem til det er 42 dager igjen
til avreisedøgnet starter. Ved avbestilling mot gebyr etter denne frist og før det er 15 dager igjen
til avreisedøgnet starter, skal kunden refunderes det innbetalte beløp minus depositumets
størrelse. Ved avbestilling med mindre enn 15 dager igjen til avreise kan kunden ikke kreve
refusjon ut over offentlige avgifter som ikke påløper.
Det er imidlertid verdt å merke seg at når reisens særegne og dokumenterbare karakter gjør det
rimelig, eksempelvis der arrangørens rett til refusjon fra sine underleverandører er begrenset, kan
arrangøren sette avvikende betingelser fra ovenstående refusjonsregler.
En mulighet for kunden til å avbestille ut over dette må i så fall følge av avtalen som er inngått
mellom kunden og den næringsdrivende.
Kan en pakkereise overdras til andre?
Kunden har rett til å overdra reisen til en annen som oppfyller betingelsene for å delta i
pakkereisen. Forutsetningen er at arrangøren eller formidleren gis melding om dette innen rimelig
tid før pakkereisen starter, og at arrangøren eller leverandøren ikke er bundet av regler som
forbyr slik overdragelse. Et eksempel på dette vil være pakkereiser med rutefly, der flyselskapene
ofte vil stille begrensninger for å kunne overdra reisen til andre. Der reisen kan overdras kan
arrangøren beregne seg et rimelig navneendringsgebyr, men gebyret må ikke overstige kr 500,-.
Kan reisebyrået fastsette et minimumsantall deltakere før pakkereisen gjennomføres?
Arrangøren kan avlyse en reise dersom det ikke er solgt det antall plasser på reisen som man har
avtalt i sine betingelser skal til for at reisen skal kunne gjennomføres. Normalt kan ikke fristen for
å avlyse reisen skje senere enn 30 dager før planlagt avreise. Dette utgangspunktet kan fravikes
dersom reisen er av en spesiell karakter som skulle tilsi at kortere frister kan settes. Dette må i så
fall fremheves spesielt tydelig i avtalevilkårene for å kunne påberopes av arrangøren.
Er det tillatt å endre prisen på en pakkereise før avreisen?
Utgangspunktet er at det er den avtalte prisen mellom en kunden og arrangøren/formidleren som
gjelder. Etter de alminnelige vilkår for pakkereiser punkt 3.1 kan imidlertid arrangøren i sine
avtalevilkår fastsette at den avtalte pakkeprisen kan justeres opp eller ned med endringer i
offentlige skatter og avgifter, transportpriser og aktuelle valutaer. Varsel om prisøkning må i så
fall være gitt til kunden senest 20 dager før avreise og en prisøkning på mer enn 10 % av den
avtalte kjøpesummen gir kunden en rett til å gå fra avtalen uten kostnader.
Der arrangører tar forbehold om prisjusteringer forplikter man seg også til i sine betingelser å gi
kunden en tilsvarende rett til å kreve prisreduksjon dersom endringer skulle justere seg i kundens
favør.
Når har kunden krav på prisavslag?
Kunden har krav på prisavslag når det foreligger en mangel ved pakkereisen og denne ikke blir
fikset av arrangøren. En pakkereise er mangelfull når den avviker fra det som er avtalt eller
forutsatt i avtalen og dette ikke skyldes kunden. Det regnes likevel ikke som en mangel dersom
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avviket fra det avtalte er av mindre betydning og er et forhold som kunden må regne med kan
inntreffe fra tid til annen. Det samme gjelder naturgitte forhold (som f.eks. værforhold) som
arrangøren verken hadde eller burde ha kjennskap til.
Når blir reisebyrået erstatningspliktig?
Lider kunden et tap på grunn av en mangel ved pakkereisen, kan kunden kreve erstatning av
arrangøren. Kunden kan, der han ikke har lidd noe tap, kreve en godtgjørelse dersom mangelen
har medført en vesentlig ulempe. Arrangøren har likevel ingen erstatningsplikt dersom man kan
godtgjøre at mangelen skyldes forhold utenfor arrangørens kontroll og som han eller noen han er
ansvarlig for med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden.
Når og hvordan skal kunden reklamere?
Kunden må gi arrangøren eller formidleren beskjed om en eventuell mangel innen rimelig tid etter
at han har oppdaget denne. Gjelder mangelen forhold på destinasjonen, må man kunne forvente
at reklamasjon også gis på stedet. Reklamerer ikke kunden innen rimelig tid, taper kunden sin rett
til å gjøre mangelen gjeldende.
Når kan kunden heve kjøpet etter avreise?
Kunden kan heve kjøpet etter avreise der en pakkereise har vesentlige mangler og formålet med
reisen av den grunn er vesentlig forfeilet. Kravet er strengt, men dersom kunden kan heve kjøpet
på denne bakgrunn, kan han både kreve tilbake allerede betalte beløp og vederlagsfri transport
hjem eller til annet sted avtalt mellom partene.
Kan reisebyrået/reisearrangøren kreve at kunden reklamerer direkte til hotellet, flyselskapet
etc.?
Nei, etter pakkereiselovens § 8-1 kan kunden selv velge om man vil forholde seg til arrangør eller
formidler ved sin reklamasjon. Formidleren vil da være forpliktet til å videreformidle en slik
henvendelse til arrangør der dette er aktuelt.
Kan man som kjøper av en pakkereise kreve EUs standardkompensasjon ved flyforsinkelser og
kanselleringer?
Etter pakkereiselovens § 6-5 har pakkereisegjester de samme rettighetene som individuelle
flypassasjerer i henhold til EU-forordning 261/2004 om flypassasjerers rettigheter. Det betyr at
arrangøren må påta seg de samme forpliktelser overfor sine kunder som hva flyselskapet har.
Arrangøren kan, etter fullmakt fra kunden, imidlertid kreve regress fra flyselskapet for de beløp
kunden ville hatt krav på fra flyselskapet.
Kan man ta betalingsgebyrer for bruk av bestemte betalingsinstrument?
Etter markedsføringslovens regler kreves det at man tilbyr sine kunder et alminnelig utbredt
kostnadsfritt alternativ inkludert i den annonserte prisen.
Etter finansavtalelovens § 39 b kan heller ikke et slikt betalingsgebyr overstige betalingsmottakerens faktiske kostnad ved bruk av betalingsinstrumentet. Dette innebærer at gebyret ikke
kan være høyere enn brukerstedsgebyret som betalingsmottakeren betaler for en gitt transaksjon
og eventuelle transaksjonskostnader som betalingsmottakeren betaler til en innløser eller
mellommann.

38

Incoming 2015 - Veilederen

Incoming 2015
Veilederen

Vedlegg 1 –
Kilder

Vedlegg 1 – Kilder
Kartlegging best practice
Tittel

Reasons for using an Inbound Tour Operator

Utgiver/Kilde

Tourism Export Council of New Zealand
http://www.tourismexportcouncil.org.nz/distribution-system/reasons-for-using-aninbound-tour-operator

2

Tittel

Database and list of Incoming agiencies and Ground-operators

Utgiver/Kilde

The Austrian Tourist Office
http://www.austria.info/us_b2b/list-of-incoming-agencies

Tittel

Industry Best Practices

Utgiver/Kilde

ADME - Association of Destination Management Executives
http://www.adme.org/dmc/best-practices.asp

Tittel

Best Practices in Destination Management

Utgiver/Kilde

ADME - Association of Destination Management Executives
http://www.amazon.com/Best-Practices-Destination-ManagementAssociation/dp/061543018X

Tittel

The Guide to best practice Destination Manazgement

Utgiver/Kilde

ARTN – Australian Regional Tourism Network

Tittel

Adventure reiser og produkter i Fjord Noreg. Status salskanaler
og veien videre

Utgiver/Kilde

Powerpoint 14.01.2015. Gry Bystøl, NCE Tourism - Fjord Norge

Tittel

Status distribusjon av europeiske bondegårdsferieprodukter via incoming
operatører/turoperatører

Utgiver/Kilde

Svar fra EuroGites-medlemmer på forespørsel fra HANEN 26.08.2014

Tittel

Kartlegging av turoperatører som formidler kulturturisme i Fjord
Norges satsingsområder

Utgiver/Kilde

Anniken Enger, Menon Business Economics for NCE Tourism Fjord Norge

Tittel

Markedsanalysen for NordNorsk Reiseliv – Konkurrentanalysen 2013

Utgiver/Kilde

2013, Nordlandsforskning og Mimir for NordNorsk Reiseliv

Tittel

Markedsanalysen for NordNorsk Reiseliv – Turoperatøranalysen 2013

Utgiver/Kilde

2013, Nordlandsforskning og Mimir for NordNorsk Reiseliv
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Bransje- og begrepsdefinisjoner
Tittel
Utgiver/Kilde

Tittel
Utgiver/Kilde

Tittel
Utgiver/Kilde
Tittel
Utgiver/Kilde

Tittel
Utgiver/Kilde

Tittel
Utgiver/Kilde
Tittel
Utgiver/Kilde
Tittel
Utgiver/Kilde

Glossary of Hospitality/Tourism Terms
Clairvoyix
www.clairvoyix.com/files_doc/terminology2.pdf
Glossary of Travel & Tourism Terms and Acronyms
Southeast Tourism Society
www.southeasttourism.org/research_glossary.cfm
A Dictionary of Travel and Tourism Terminology
Allan Beaver, 2005, Cabi
Hospitality Terminology
HTNG
http://wiki.htng.org/mediawiki/index.php?title=Hospitality_Terminology
The Tourism Distribution Channel: Patterns, Practices and Challenges
Buhalis
http://www.buhalis.com/buhalis/view_more/view-4.htm
Norske DMC’er – Destination Management Company – i forbindelse med
salg gjennom turoperatører, reisearrangør, reisebyrå
Norway Convention Bureau
Forklaring av noen ord og utrykk – i forbindelse med salg gjennom
turoperatører, reisearrangører, reisebyrå m.v.
HANEN
Forslag definisjon Incoming operatør
Siri Tallaksen, Innovasjon Norge

Salgs- og provisjonsmodeller
Tittel
Utgiver/Kilde

Tittel
Utgiver/Kilde
Tittel
Utgiver/Kilde
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Distribution Channels – How do they work?
Tourism Connect
http://www.tourismconnect.com.au/industry-action-kit/view-the-kit/thetourism-industry-explained/distribution-channels-how-do-they-work/
Utvalgte distribusjon foiler fra Innovasjon Norge kurs ”Pakking, salg,
distribusjon”
Børre Berglund
Reiselivskartet
"Norsk Hotellnæring - 2010", Horwath Consulting AS

3

Salgs- og provisjonsmodeller (forts.)
Tittel
Utgiver/Kilde
Tittel
Utgiver/Kilde

Tittel
Utgiver/Kilde

Reiselivets distribusjonskjede
BIT Reiseliv
The Tourism Distribution Channel: Patterns, Practices and Challenges
Dimitrios Buhalis
http://www.buhalis.com/buhalis/view_more/view-4.htm
DMC Pricing
Ega – Professional Congress Organisers, University & Industry Seminar,
London Februar 20123

Operatørbeskrivelser

4

Tittel
Utgiver/Kilde

Best of Scandinavia Eksempel mal skjema for Incomingoperatører

Tittel
Utgiver/Kilde

Mal NTW Market Manual 2014

Tittel
Utgiver/Kilde

NTW 2014 Rapport fra møter mellom HANEN og turoperatørene

Tittel

Norske DMC’er – Destination Management Company – I forbindelse med salg
gjennom turoperatører, reisearrangør, reisebyrå.

Utgiver/Kilde

Norway Convention Bureau

Tittel
Utgiver/Kilde

Skjema Incomingundersøkelsen 2013

Tittel
Utgiver/Kilde

Sjekkliste – Incoming 2013 (se vedlegg 3)

Tittel

Diverse Turoperatørprogrammer

Tittel

Nettsøk – turoperatør- og incomingoperatørnettsider

Innovasjon Norge

Innovasjon Norge

HANEN

Heyerdahl Refsum AS

Heyerdahl Refsum AS
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Produktfakta
Tittel
Utgiver/Kilde

Fjord Norway – diverse bedriftspresentasjoner
NCE Tourism – Fjord Norge

Tittel
Utgiver/Kilde

BookNorway – innholdsverktøykasse
BIT Reiseliv, November 2010

Tittel
Utgiver/Kilde

NewMind tellUS – innholdsdatabase retningslinjer/fasiliteter/etc.
NewMind tellUS

Tittel
Utgiver/Kilde

NTW 2014 Rapport fra møter mellom HANEN og turoperatørene
HANEN

Tittel
Utgiver/Kilde

VisitNorway – retningslinjer for produktkategorisering og produktinnhold
Visitnorway.com

Pakkereiser
Tittel
Utgiver/Kilde
Tittel
Utgiver/Kilde
Tittel
Utgiver/Kilde
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Spørsmål og svar om pakkereiser
Virke
Opplæringsprogram ”Lov om pakkereiser”
BIT Reiseliv
Nytt pakkereisedirektiv – hva er i vente og hva kan dette bety for
bransjen
Advokat Jens Thommesen, Bull & Co Advokatfirma AS

5
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Vedlegg 2 –
Operatørbeskrivelsene

Vedlegg 2 – Operatørbeskrivelsene
Følgende incomingoperatører har fylt inn skjemaet til Incoming 2015 Operatørbeskrivelsen.
Malen til skjemaet står i kapittel 3.
Active Travel AS
ELAN NORWAY AS
Fjellferie AS
Fred. Olsen Travels AS
Haman Scandinavia AS
Heritage Adventures AS
Nordic Tours AS
Norske Bygdeopplevelser AS
Pure Norway AS
Robinson Scandinavia AS
Terra Nova AS
The Travel Designer AS
Travel Traders AS
TRY NORWAY AS
Tumlare Corporation AS

2
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Operatørbeskrivelsen
Incoming 2015
1. FAKTA OM OPERATØREN
Firmanavn

Active Travel Norway AS

Adresse
(hovedkontor)

Lilletorget 1
Postnr

0184

Sted

Oslo

Organisasjonsnr

985874077

Etablert

2003

Telefon

23364030

Faks

23364001

E-post

jan.sveen@atn.no

Totalomsetning
2014

15,4 mill

Antall ansatte
i Norge

4

Andre kontorer
(byer eller land)
Nettside og
sosiale medier

Nettside

Twitter

www.atn.no

Facebook https://www.facebook.com
/pages/Active-TravelNorway/

Instagram

Andre
Kontaktperson
i Norge

Navn

Jan Sveen

Tittel

adm.dir

E-post

jan.sveen@atn.no

Telefon

90977787

2. PRODUKTER

(Gjelder kun de som inngår i incomingvirksomheten, dvs. produkter som distribueres via mellomledd
som reisebyråer og turoperatører)
Individuelle reiser ferie/fritid

Gruppereiser ferie/fritid

FIT (kortferier, storbyferier, rundturer,
aktivitetsferie osv.)
Utflukter/dagsturer

Serier
Ad-hoc grupper

Arrangementsreiser (f. eks. kultur, sport)

Konferanse-/kongressreiser

Cruiseservice

Technical visits

Incentive

Økoturismereiser (Sertifisert Norsk Økoturismebedrift)

Andre produkter (maks. 200 tegn):

3. VI OPERERER I FØLGENDE REGIONER
Nord-Norge

Trøndelag

Oslo

Sørlandet

Vest-Norge

Øst-Norge unntatt Oslo

Hele landet

Tilleggsinfo (maks. 200 tegn):
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4. SESONGER
Sommer

Vinter

Hele året

Tilleggsinfo (maks. 200 tegn):

5. TIDSFRISTER FOR AVTALEINNGÅELSE, PRISER OG MATERIELL
Sommerprogram
Når starter planleggingen av neste sommerprogram?

August måned

Når er fristen for avtaleinngåelse for neste
sommerprogram?

Oktober måned

Når er materiellfrist (produktinfo, åpningstider, rutetider)
for neste sommerprogram?

November måned

Vinterprogram
Når starter planleggingen av neste vinterprogram?

måned

Når er fristen for avtaleinngåelse for neste
vinterprogram?

måned

Når er materiellfrist (produktinfo, åpningstider, rutetider)
for neste vinterprogram?

måned

Tilleggsinfo (maks. 200 tegn):

6. DISTRIBUSJONSKANALER FOR INCOMINGVIRKSOMHETEN
Reisebyråer

Ca. antall:

Andre agenter (online og offline)

Turoperatører

Ca. antall: 1

Egne salgskontorer internasjonalt

Annet (cruiseoperatører, transportselskaper osv., maks. 100 tegn): Whole saler i tyskland

7. VIKTIGSTE GEOGRAFISKE MARKEDER
Norden
Hvilke land:

Europa
Inntil 5 viktigste land: Tyskland

Nord-Amerika
Hvilke land:

Sør-Amerika
Inntil 5 viktigste land:

Asia
Inntil 5 viktigste land:

Afrika
Inntil 5 viktigste land:

Oceania
Hvilke land:

2
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8. AKTUELLE SAMARBEIDSOMRÅDER MED NYE LEVERANDØRER
A. Aktiviteter
Kulturopplevelser
Museer/ kulturhistoriske attraksjoner

Sightseeing
Rundreiser

Festivaler og arrangementer
Andre kunst- og kulturaktiviteter (maks. 100 tegn):
Naturaktiviteter sommer

Naturaktiviteter vinter

Fisking

Hundekjøring

Gårdsbesøk

Nordlys

Jakt

Scooterkjøring

Padling

Ski

Sykling

Skøyter

Vandring/klatring

Annet (maks. 100 tegn):

Annet (maks. 100 tegn):

B. Servering
Mat- og drikkeopplevelser (tradisjonsmat,
lokalmat, gastronomi, etc.)
Kafé

Veikro
Annet (maks. 100 tegn):

Restaurant

C. Transport
Buss

Tog

Charterfly

Transfer og lokal transport

Rutefly

Annen transport (maks. 100 tegn):

Sykling

D. Overnatting
Camping

Rorbu

Hotell

Vandrehjem

Hytte/feriehus

Annen overnatting (maks. 100 tegn):

Leilighet

E. Guider, reiseledere og tolker
Hvilke type tjenester (maks. 200 tegn): Lokalguider

F. Andre samarbeidsområder
Hvilke områder (maks. 200 tegn):

3
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9. SPRÅK
Vi ønsker informasjon fra leverandører på følgende språk
Norsk

Engelsk

Tysk

Andre språk (maks. 100 tegn):

10. OPPSUMMERING – VÅRE STERKE SIDER SOM SAMARBEIDSPARTNER

(For eksempel markedskunnskap, målgrupper, nisje, skuldersesongtrafikk, mest populære/
spektakulære produkter, osv.)

(Maks. 400 tegn): Har spesialisert oss på fotturer med godt voksne mennesker over hele landet.

4

Operatørbeskrivelsen
Incoming 2015
1. FAKTA OM OPERATØREN
Firmanavn

ELAN NORWAY AS

Adresse
(hovedkontor)

Skolegaten 36 E
Postnr

Organisasjonsnr
Telefon

3080

896.807.412

contact@elannorway.com

Andre kontorer
(byer eller land)
Nettside og
sosiale medier

Holmestrand

Etablert

04/2011

Faks

47715498

E-post

Sted

Totalomsetning
2014

222.874

Antall ansatte
i Norge

1
twitter.com/escalaunord

Nettside

www.escalaunord.com

Twitter

Facebook

facebook.com/Escalaunord

Instagram

Navn

Christian Berger

Tittel

Daglig leder

E-post

christian@elannorway.com

Telefon

47715498

Andre
Kontaktperson
i Norge

2. PRODUKTER

(Gjelder kun de som inngår i incomingvirksomheten, dvs. produkter som distribueres via mellomledd
som reisebyråer og turoperatører)
Individuelle reiser ferie/fritid

Gruppereiser ferie/fritid

FIT (kortferier, storbyferier, rundturer,
aktivitetsferie osv.)
Utflukter/dagsturer

Serier
Ad-hoc grupper

Arrangementsreiser (f. eks. kultur, sport)

Konferanse-/kongressreiser

Cruiseservice

Technical visits

Incentive

Økoturismereiser (Sertifisert Norsk Økoturismebedrift)

Andre produkter (maks. 200 tegn):

3. VI OPERERER I FØLGENDE REGIONER
Nord-Norge

Trøndelag

Oslo

Sørlandet

Vest-Norge

Øst-Norge unntatt Oslo

Hele landet

Tilleggsinfo (maks. 200 tegn):
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4. SESONGER
Sommer

Vinter

Hele året

Tilleggsinfo (maks. 200 tegn):

5. TIDSFRISTER FOR AVTALEINNGÅELSE, PRISER OG MATERIELL
Sommerprogram
Når starter planleggingen av neste sommerprogram?

0 måned

Når er fristen for avtaleinngåelse for neste
sommerprogram?

0 måned

Når er materiellfrist (produktinfo, åpningstider, rutetider)
for neste sommerprogram?

0 måned

Vinterprogram
Når starter planleggingen av neste vinterprogram?

0 måned

Når er fristen for avtaleinngåelse for neste
vinterprogram?

0 måned

Når er materiellfrist (produktinfo, åpningstider, rutetider)
for neste vinterprogram?

0 måned

Tilleggsinfo (maks. 200 tegn): On demand. Just start to promote fix program.

6. DISTRIBUSJONSKANALER FOR INCOMINGVIRKSOMHETEN
Reisebyråer

Ca. antall:

Andre agenter (online og offline)

Turoperatører

Ca. antall: 4

Egne salgskontorer internasjonalt

Annet (cruiseoperatører, transportselskaper osv., maks. 100 tegn):

7. VIKTIGSTE GEOGRAFISKE MARKEDER
Norden
Hvilke land:

Europa
Inntil 5 viktigste land:

Nord-Amerika
Hvilke land:

Sør-Amerika
Inntil 5 viktigste land:

Asia
Inntil 5 viktigste land:

Afrika
Inntil 5 viktigste land:

Oceania
Hvilke land:

2
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8. AKTUELLE SAMARBEIDSOMRÅDER MED NYE LEVERANDØRER
A. Aktiviteter
Kulturopplevelser

Sightseeing

Museer/ kulturhistoriske attraksjoner

Rundreiser

Festivaler og arrangementer
Andre kunst- og kulturaktiviteter (maks. 100 tegn):
Naturaktiviteter sommer

Naturaktiviteter vinter

Fisking

Hundekjøring

Gårdsbesøk

Nordlys

Jakt

Scooterkjøring

Padling

Ski

Sykling

Skøyter
Annet (maks. 100 tegn):

Vandring/klatring
Annet (maks. 100 tegn):
Dykking, hesteridning, ribboat safari, whale safari,
nature safari, ice walking

B. Servering
Mat- og drikkeopplevelser (tradisjonsmat,
lokalmat, gastronomi, etc.)
Kafé

Veikro
Annet (maks. 100 tegn):

Restaurant

C. Transport
Buss

Tog

Charterfly

Transfer og lokal transport
Annen transport (maks. 100 tegn):

Rutefly
Sykling

D. Overnatting
Camping

Rorbu

Hotell

Vandrehjem
Annen overnatting (maks. 100 tegn):

Hytte/feriehus
Leilighet

E. Guider, reiseledere og tolker
Hvilke type tjenester (maks. 200 tegn):

0

F. Andre samarbeidsområder
Hvilke områder (maks. 200 tegn):

0

3
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9. SPRÅK
Vi ønsker informasjon fra leverandører på følgende språk
Norsk

Engelsk

Tysk

Andre språk (maks. 100 tegn):

10. OPPSUMMERING – VÅRE STERKE SIDER SOM SAMARBEIDSPARTNER

(For eksempel markedskunnskap, målgrupper, nisje, skuldersesongtrafikk, mest populære/
spektakulære produkter, osv.)

(Maks. 400 tegn):

4

Operatørbeskrivelsen
Incoming 2015
1. FAKTA OM OPERATØREN
Firmanavn

FJELLFERIE as

Adresse
(hovedkontor)

Tuppeskogvegen 405
Postnr

3550

Sted

GOL

Organisasjonsnr

938 392 617 mva

Etablert

1985

Telefon

3207 6033

Faks

3207 5333

E-post

post@fjellferie.no

Totalomsetning
2014

4 mill brutto

Antall ansatte
i Norge

1

Andre kontorer
(byer eller land)
Nettside og
sosiale medier

Nettside

www.fjellferie.no

Facebook

Twitter
Instagram

Andre
Kontaktperson
i Norge

Navn

Knut V F Koren

Tittel

Eier - DL

E-post

knut@fjellferie.no

Telefon

9005 6339

2. PRODUKTER

(Gjelder kun de som inngår i incomingvirksomheten, dvs. produkter som distribueres via mellomledd
som reisebyråer og turoperatører)
Individuelle reiser ferie/fritid

Gruppereiser ferie/fritid

FIT (kortferier, storbyferier, rundturer,
aktivitetsferie osv.)
Utflukter/dagsturer

Serier
Ad-hoc grupper

Arrangementsreiser (f. eks. kultur, sport)

Konferanse-/kongressreiser

Cruiseservice

Technical visits

Incentive

Økoturismereiser (Sertifisert Norsk Økoturismebedrift)

Andre produkter (maks. 200 tegn):

3. VI OPERERER I FØLGENDE REGIONER
Nord-Norge

Trøndelag

Oslo

Sørlandet

Vest-Norge

Øst-Norge unntatt Oslo

Hele landet

Tilleggsinfo (maks. 200 tegn):
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4. SESONGER
Sommer

Vinter

Hele året

Tilleggsinfo (maks. 200 tegn):

5. TIDSFRISTER FOR AVTALEINNGÅELSE, PRISER OG MATERIELL
Sommerprogram
Når starter planleggingen av neste sommerprogram?

Mars-april måned

Når er fristen for avtaleinngåelse for neste
sommerprogram?

Nov-des måned

Når er materiellfrist (produktinfo, åpningstider, rutetider)
for neste sommerprogram?

1 år på forhånd måned

Vinterprogram
Når starter planleggingen av neste vinterprogram?

Febr-mars måned

Når er fristen for avtaleinngåelse for neste
vinterprogram?

Sept måned

Når er materiellfrist (produktinfo, åpningstider, rutetider)
for neste vinterprogram?

Sept måned

Tilleggsinfo (maks. 200 tegn):

6. DISTRIBUSJONSKANALER FOR INCOMINGVIRKSOMHETEN
Reisebyråer

Ca. antall: 8-10

Andre agenter (online og offline)

Turoperatører

Ca. antall: 4-5

Egne salgskontorer internasjonalt

Annet (cruiseoperatører, transportselskaper osv., maks. 100 tegn):

7. VIKTIGSTE GEOGRAFISKE MARKEDER
Norden
Hvilke land: NO, DK, SE

Europa
Inntil 5 viktigste land: DE, FR, BE-NE-LUX, A, CH

Nord-Amerika
Hvilke land:

Sør-Amerika
Inntil 5 viktigste land:

Asia
Inntil 5 viktigste land:

Afrika
Inntil 5 viktigste land:

Oceania
Hvilke land:

2
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8. AKTUELLE SAMARBEIDSOMRÅDER MED NYE LEVERANDØRER
A. Aktiviteter
Kulturopplevelser

Sightseeing

Museer/ kulturhistoriske attraksjoner

Rundreiser

Festivaler og arrangementer
Andre kunst- og kulturaktiviteter (maks. 100 tegn):
Naturaktiviteter sommer

Naturaktiviteter vinter

Fisking

Hundekjøring

Gårdsbesøk

Nordlys

Jakt

Scooterkjøring

Padling

Ski

Sykling

Skøyter

Vandring/klatring

Annet (maks. 100 tegn):
truger

Annet (maks. 100 tegn):

B. Servering
Mat- og drikkeopplevelser (tradisjonsmat,
lokalmat, gastronomi, etc.)
Kafé

Veikro
Annet (maks. 100 tegn):

Restaurant

C. Transport
Buss

Tog

Charterfly

Transfer og lokal transport

Rutefly

Annen transport (maks. 100 tegn):

Sykling

D. Overnatting
Camping

Rorbu

Hotell

Vandrehjem

Hytte/feriehus

Annen overnatting (maks. 100 tegn):

Leilighet

E. Guider, reiseledere og tolker
Hvilke type tjenester (maks. 200 tegn): DE, FR, China, India

F. Andre samarbeidsområder
Hvilke områder (maks. 200 tegn):

3
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9. SPRÅK
Vi ønsker informasjon fra leverandører på følgende språk
Norsk

Engelsk

Tysk

Andre språk (maks. 100 tegn):

10. OPPSUMMERING – VÅRE STERKE SIDER SOM SAMARBEIDSPARTNER

(For eksempel markedskunnskap, målgrupper, nisje, skuldersesongtrafikk, mest populære/
spektakulære produkter, osv.)

(Maks. 400 tegn): God kunnskap om mye av Norge for rundreiser, spesialist på vandring, sykkelturer og
skiturer.

4

Operatørbeskrivelsen
Incoming 2015
1. FAKTA OM OPERATØREN
Firmanavn

FRED OLSEN TRAVEL AS

Adresse
(hovedkontor)

PRINSENSGT. 2B
Postnr

0152

Sted

OSLO

Organisasjonsnr

925 619 655

Etablert

1949

Telefon

22341111

Faks

22412415

E-post

info@fredolsentravel.com

Totalomsetning
2014

116.000.000

Andre kontorer
(byer eller land)

1

Antall ansatte
i Norge

14

Nettside og
sosiale medier

Nettside

Twitter

Kommer i 2015

Instagram

Kommer i 2015

www.fredolsentravel.com

Facebook Kommer i 2015
Andre

Kontaktperson
i Norge

Navn

Anne Wiers-Jenssen

Tittel

Dir of Sales

E-post

annewj@fredolsen.no

Telefon

22341039

2. PRODUKTER

(Gjelder kun de som inngår i incomingvirksomheten, dvs. produkter som distribueres via mellomledd
som reisebyråer og turoperatører)
Individuelle reiser ferie/fritid

Gruppereiser ferie/fritid

FIT (kortferier, storbyferier, rundturer,
aktivitetsferie osv.)
Utflukter/dagsturer

Serier
Ad-hoc grupper

Arrangementsreiser (f. eks. kultur, sport)

Konferanse-/kongressreiser

Cruiseservice

Technical visits

Incentive

Økoturismereiser (Sertifisert Norsk Økoturismebedrift)

Andre produkter (maks. 200 tegn):

3. VI OPERERER I FØLGENDE REGIONER
Nord-Norge

Trøndelag

Oslo

Sørlandet

Vest-Norge

Øst-Norge unntatt Oslo

Hele landet

Tilleggsinfo (maks. 200 tegn):
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4. SESONGER
Sommer

Vinter

Hele året

Tilleggsinfo (maks. 200 tegn):

5. TIDSFRISTER FOR AVTALEINNGÅELSE, PRISER OG MATERIELL
Sommerprogram
Når starter planleggingen av neste sommerprogram?

september måned

Når er fristen for avtaleinngåelse for neste
sommerprogram?

oktober måned

Når er materiellfrist (produktinfo, åpningstider, rutetider)
for neste sommerprogram?

desember måned

Vinterprogram
Når starter planleggingen av neste vinterprogram?

mai måned

Når er fristen for avtaleinngåelse for neste
vinterprogram?

juni måned

Når er materiellfrist (produktinfo, åpningstider, rutetider)
for neste vinterprogram?

august måned

Tilleggsinfo (maks. 200 tegn):

6. DISTRIBUSJONSKANALER FOR INCOMINGVIRKSOMHETEN
Reisebyråer

Ca. antall:

Andre agenter (online og offline)

Turoperatører

Ca. antall:

Egne salgskontorer internasjonalt

Annet (cruiseoperatører, transportselskaper osv., maks. 100 tegn):

7. VIKTIGSTE GEOGRAFISKE MARKEDER
Norden
Hvilke land:

Europa
Inntil 5 viktigste land: UK for cruise, Frankrike, Italia,
Tyskland, Be-Ne-Lux

Nord-Amerika
Hvilke land:

Sør-Amerika
Inntil 5 viktigste land:

Asia
Inntil 5 viktigste land:

Afrika
Inntil 5 viktigste land:

Oceania
Hvilke land:

2
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8. AKTUELLE SAMARBEIDSOMRÅDER MED NYE LEVERANDØRER
A. Aktiviteter
Kulturopplevelser
Museer/ kulturhistoriske attraksjoner

Sightseeing
Rundreiser

Festivaler og arrangementer
Andre kunst- og kulturaktiviteter (maks. 100 tegn):
Naturaktiviteter sommer

Naturaktiviteter vinter

Fisking

Hundekjøring

Gårdsbesøk

Nordlys

Jakt

Scooterkjøring

Padling

Ski

Sykling

Skøyter

Vandring/klatring

Annet (maks. 100 tegn):

Annet (maks. 100 tegn):

B. Servering
Mat- og drikkeopplevelser (tradisjonsmat,
lokalmat, gastronomi, etc.)
Kafé

Veikro
Annet (maks. 100 tegn):

Restaurant

C. Transport
Buss

Tog

Charterfly

Transfer og lokal transport

Rutefly

Annen transport (maks. 100 tegn):

Sykling

D. Overnatting
Camping

Rorbu

Hotell

Vandrehjem

Hytte/feriehus

Annen overnatting (maks. 100 tegn):

Leilighet

E. Guider, reiseledere og tolker
Hvilke type tjenester (maks. 200 tegn): Lokaler guider, reiseleder

F. Andre samarbeidsområder
Hvilke områder (maks. 200 tegn): Prosjektledere i felten for MICE-grupper

3

OPERATØRBESKRIVELSEN – INCOMING 2015

9. SPRÅK
Vi ønsker informasjon fra leverandører på følgende språk
Norsk

Engelsk

Tysk

Andre språk (maks. 100 tegn): Engelsk for cruise. Fransk/italiensk/tysk m.m. for MICE-grupper

10. OPPSUMMERING – VÅRE STERKE SIDER SOM SAMARBEIDSPARTNER

(For eksempel markedskunnskap, målgrupper, nisje, skuldersesongtrafikk, mest populære/
spektakulære produkter, osv.)

(Maks. 400 tegn): Produktkunnskap, umiddelbar svartid, service, fleksibilitet

4

Operatørbeskrivelsen
Incoming 2015
1. FAKTA OM OPERATØREN
Firmanavn

Haman Scandinavia AS

Adresse
(hovedkontor)

Grenseveien 82
Postnr

0663

Sted

OSLO

Organisasjonsnr

974537788

Etablert

1964

Telefon

22941379

Faks

22941361

E-post

groups@haman.se

Totalomsetning
2014

50 mill. NOK

4

fit@haman.no
Andre kontorer
(byer eller land)

Kontor i Stockholm, Vasa og Köln

Antall ansatte
i Norge

Nettside og
sosiale medier

Nettside

Twitter

www.haman.no

Facebook https://www.facebook.com
/HamanScandinavia

Instagram

Andre
Kontaktperson
i Norge

Navn

Anette Karlsson

Tittel

Daglig leder

E-post

ak@haman.no

Telefon

22941377

2. PRODUKTER

(Gjelder kun de som inngår i incomingvirksomheten, dvs. produkter som distribueres via mellomledd
som reisebyråer og turoperatører)
Individuelle reiser ferie/fritid

Gruppereiser ferie/fritid

FIT (kortferier, storbyferier, rundturer,
aktivitetsferie osv.)
Utflukter/dagsturer

Serier
Ad-hoc grupper

Arrangementsreiser (f. eks. kultur, sport)

Konferanse-/kongressreiser

Cruiseservice

Technical visits

Incentive

Økoturismereiser (Sertifisert Norsk Økoturismebedrift)

Andre produkter (maks. 200 tegn):

3. VI OPERERER I FØLGENDE REGIONER
Nord-Norge

Trøndelag

Oslo

Sørlandet

Vest-Norge

Øst-Norge unntatt Oslo

Hele landet

Tilleggsinfo (maks. 200 tegn):
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4. SESONGER
Sommer

Vinter

Hele året

Tilleggsinfo (maks. 200 tegn):

5. TIDSFRISTER FOR AVTALEINNGÅELSE, PRISER OG MATERIELL
Sommerprogram
Når starter planleggingen av neste sommerprogram?

Februar året innen måned

Når er fristen for avtaleinngåelse for neste
sommerprogram?

Mai måned

Når er materiellfrist (produktinfo, åpningstider, rutetider)
for neste sommerprogram?

måned

Vinterprogram
Når starter planleggingen av neste vinterprogram?

Januar året innen måned

Når er fristen for avtaleinngåelse for neste
vinterprogram?

September måned

Når er materiellfrist (produktinfo, åpningstider, rutetider)
for neste vinterprogram?

måned

Tilleggsinfo (maks. 200 tegn):

6. DISTRIBUSJONSKANALER FOR INCOMINGVIRKSOMHETEN
Reisebyråer

Ca. antall:

Andre agenter (online og offline)

Turoperatører

Ca. antall:

Egne salgskontorer internasjonalt

Annet (cruiseoperatører, transportselskaper osv., maks. 100 tegn):

7. VIKTIGSTE GEOGRAFISKE MARKEDER
Norden
Hvilke land:

Europa
Inntil 5 viktigste land: Tyskland, NL, AT, CH

Nord-Amerika
Hvilke land: USA

Sør-Amerika
Inntil 5 viktigste land:

Asia
Inntil 5 viktigste land: Singapore, India

Afrika
Inntil 5 viktigste land: Sør-Afrika

Oceania
Hvilke land: Australia

2
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8. AKTUELLE SAMARBEIDSOMRÅDER MED NYE LEVERANDØRER
A. Aktiviteter
Kulturopplevelser
Museer/ kulturhistoriske attraksjoner

Sightseeing
Rundreiser

Festivaler og arrangementer
Andre kunst- og kulturaktiviteter (maks. 100 tegn):
Naturaktiviteter sommer

Naturaktiviteter vinter

Fisking

Hundekjøring

Gårdsbesøk

Nordlys

Jakt

Scooterkjøring

Padling

Ski

Sykling

Skøyter

Vandring/klatring

Annet (maks. 100 tegn):

Annet (maks. 100 tegn):

B. Servering
Mat- og drikkeopplevelser (tradisjonsmat,
lokalmat, gastronomi, etc.)
Kafé

Veikro
Annet (maks. 100 tegn):

Restaurant

C. Transport
Buss

Tog

Charterfly

Transfer og lokal transport

Rutefly

Annen transport (maks. 100 tegn):

Sykling

D. Overnatting
Camping

Rorbu

Hotell

Vandrehjem

Hytte/feriehus

Annen overnatting (maks. 100 tegn):

Leilighet

E. Guider, reiseledere og tolker
Hvilke type tjenester (maks. 200 tegn): Reseleder, guider og tolker på finsk

F. Andre samarbeidsområder
Hvilke områder (maks. 200 tegn):

3
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9. SPRÅK
Vi ønsker informasjon fra leverandører på følgende språk
Norsk

Engelsk

Tysk

Andre språk (maks. 100 tegn):

10. OPPSUMMERING – VÅRE STERKE SIDER SOM SAMARBEIDSPARTNER

(For eksempel markedskunnskap, målgrupper, nisje, skuldersesongtrafikk, mest populære/
spektakulære produkter, osv.)

(Maks. 400 tegn):

4

Operatørbeskrivelsen
Incoming 2015
1. FAKTA OM OPERATØREN
Firmanavn

Heritage Adventures AS

Adresse
(hovedkontor)

Skulegata 11 A
Postnr

5700

Sted

Voss
2007

Organisasjonsnr

991241876

Etablert

Telefon

56529590 / 99151500

Faks

E-post

post@heritageadventures.no

Totalomsetning
2014

2,5 mill

Andre kontorer
(byer eller land)

0

Antall ansatte
i Norge

1,5

Nettside og
sosiale medier

Nettside

www.heritageadventures.no

Facebook

Twitter
Instagram

Andre
Kontaktperson
i Norge

Navn

Ingjerd Dymbe Anda

Tittel

Eigar/ dagleg leiar

E-post

post@heritageadventures.no

Telefon

56529590/ 99151500

2. PRODUKTER

(Gjelder kun de som inngår i incomingvirksomheten, dvs. produkter som distribueres via mellomledd
som reisebyråer og turoperatører)
Individuelle reiser ferie/fritid

Gruppereiser ferie/fritid

FIT (kortferier, storbyferier, rundturer,
aktivitetsferie osv.)
Utflukter/dagsturer

Serier
Ad-hoc grupper

Arrangementsreiser (f. eks. kultur, sport)

Konferanse-/kongressreiser

Cruiseservice

Technical visits

Incentive

Økoturismereiser (Sertifisert Norsk Økoturismebedrift)

Andre produkter (maks. 200 tegn): Skreddersydde private turer og shore excursion program for yachter

3. VI OPERERER I FØLGENDE REGIONER
Nord-Norge

Trøndelag

Oslo

Sørlandet

Vest-Norge

Øst-Norge unntatt Oslo

Hele landet

Tilleggsinfo (maks. 200 tegn):
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4. SESONGER
Sommer

Vinter

Hele året

Tilleggsinfo (maks. 200 tegn): Planlegger å utvide til hele året

5. TIDSFRISTER FOR AVTALEINNGÅELSE, PRISER OG MATERIELL
Sommerprogram
Når starter planleggingen av neste sommerprogram?

Kontinuerlig måned

Når er fristen for avtaleinngåelse for neste
sommerprogram?

Kontinuerlig måned

Når er materiellfrist (produktinfo, åpningstider, rutetider)
for neste sommerprogram?

Kontinuerlig måned

Vinterprogram
Når starter planleggingen av neste vinterprogram?

måned

Når er fristen for avtaleinngåelse for neste
vinterprogram?

måned

Når er materiellfrist (produktinfo, åpningstider, rutetider)
for neste vinterprogram?

måned

Tilleggsinfo (maks. 200 tegn):

6. DISTRIBUSJONSKANALER FOR INCOMINGVIRKSOMHETEN
Reisebyråer

Ca. antall:

Andre agenter (online og offline)

Turoperatører

Ca. antall:

Egne salgskontorer internasjonalt

Annet (cruiseoperatører, transportselskaper osv., maks. 100 tegn): Diverse

7. VIKTIGSTE GEOGRAFISKE MARKEDER
Norden
Hvilke land:

Europa
Inntil 5 viktigste land: Russland, UK

Nord-Amerika
Hvilke land: USA

Sør-Amerika
Inntil 5 viktigste land:

Asia
Inntil 5 viktigste land: Singapore, Hong Kong

Afrika
Inntil 5 viktigste land:

Oceania
Hvilke land:

2
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8. AKTUELLE SAMARBEIDSOMRÅDER MED NYE LEVERANDØRER
A. Aktiviteter
Kulturopplevelser
Museer/ kulturhistoriske attraksjoner

Sightseeing
Rundreiser

Festivaler og arrangementer
Andre kunst- og kulturaktiviteter (maks. 100 tegn):
Folkemusikk, galleri
Naturaktiviteter sommer

Naturaktiviteter vinter

Fisking

Hundekjøring

Gårdsbesøk

Nordlys

Jakt

Scooterkjøring

Padling

Ski

Sykling

Skøyter

Vandring/klatring

Annet (maks. 100 tegn):

Annet (maks. 100 tegn):
Hundekjøring og ski

B. Servering
Mat- og drikkeopplevelser (tradisjonsmat,
lokalmat, gastronomi, etc.)
Kafé

Veikro
Annet (maks. 100 tegn):

Restaurant

C. Transport
Buss

Tog

Charterfly

Transfer og lokal transport

Rutefly
Sykling

Annen transport (maks. 100 tegn):
Leigebil

D. Overnatting
Camping

Rorbu

Hotell

Vandrehjem

Hytte/feriehus

Annen overnatting (maks. 100 tegn):

Leilighet

E. Guider, reiseledere og tolker
Hvilke type tjenester (maks. 200 tegn): Guider til både aktiviteter og sightseeing

F. Andre samarbeidsområder
Hvilke områder (maks. 200 tegn):

3
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9. SPRÅK
Vi ønsker informasjon fra leverandører på følgende språk
Norsk

Engelsk

Tysk

Andre språk (maks. 100 tegn):

10. OPPSUMMERING – VÅRE STERKE SIDER SOM SAMARBEIDSPARTNER

(For eksempel markedskunnskap, målgrupper, nisje, skuldersesongtrafikk, mest populære/
spektakulære produkter, osv.)

(Maks. 400 tegn): Lang og variert bransjeerfaring, spennende kundenettverk, spektakulære og autentiske
produkter, god evne til å se muligheter.

4

Operatørbeskrivelsen
Incoming 2015
1. FAKTA OM OPERATØREN
Firmanavn

Nordic Tours AS

Adresse
(hovedkontor)

Røyken Næringshage, Katrineåsveien 20, 3440 Røyken
Vesterbrogade 48H
Postnr

8000

Sted

Aarhus (Danmark)

Organisasjonsnr

983343503

Etablert

1980

Telefon

004589321100

Faks

004570223221

E-post

nordic@nordictours.dk

Totalomsetning
2014

154.000.000

Andre kontorer
(byer eller land)

Røyken, Norge

Antall ansatte
i Norge

1

Nettside og
sosiale medier

Nettside

Twitter

Kontaktperson
i Norge

www.nordictours.dk

Facebook Nordic Tours - Kør selv ferie

Instagram

Andre

Nordic Tours Norge AS

Navn

Rob Mulder

Tittel

Senior Manager, board
member

E-post

rm@nordictours.no

Telefon

32234334

2. PRODUKTER

(Gjelder kun de som inngår i incomingvirksomheten, dvs. produkter som distribueres via mellomledd
som reisebyråer og turoperatører)
Individuelle reiser ferie/fritid

Gruppereiser ferie/fritid

FIT (kortferier, storbyferier, rundturer,
aktivitetsferie osv.)
Utflukter/dagsturer

Serier
Ad-hoc grupper

Arrangementsreiser (f. eks. kultur, sport)

Konferanse-/kongressreiser

Cruiseservice

Technical visits

Incentive

Økoturismereiser (Sertifisert Norsk Økoturismebedrift)

Andre produkter (maks. 200 tegn):

3. VI OPERERER I FØLGENDE REGIONER
Nord-Norge

Trøndelag

Oslo

Sørlandet

Vest-Norge

Øst-Norge unntatt Oslo

Hele landet

Tilleggsinfo (maks. 200 tegn):
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4. SESONGER
Sommer

Vinter

Hele året

Tilleggsinfo (maks. 200 tegn):

5. TIDSFRISTER FOR AVTALEINNGÅELSE, PRISER OG MATERIELL
Sommerprogram
Når starter planleggingen av neste sommerprogram?

desember måned

Når er fristen for avtaleinngåelse for neste
sommerprogram?

april-mai måned

Når er materiellfrist (produktinfo, åpningstider, rutetider)
for neste sommerprogram?

mai måned

Vinterprogram
Når starter planleggingen av neste vinterprogram?

august året før måned

Når er fristen for avtaleinngåelse for neste
vinterprogram?

oktober året før måned

Når er materiellfrist (produktinfo, åpningstider, rutetider)
for neste vinterprogram?

oktober året før måned

Tilleggsinfo (maks. 200 tegn):

6. DISTRIBUSJONSKANALER FOR INCOMINGVIRKSOMHETEN
Reisebyråer

Ca. antall:

Andre agenter (online og offline)

Turoperatører

Ca. antall: 1500

Egne salgskontorer internasjonalt

Annet (cruiseoperatører, transportselskaper osv., maks. 100 tegn): turbusselskap - rundt 3000

7. VIKTIGSTE GEOGRAFISKE MARKEDER
Norden
Hvilke land: Alle land

Europa
Inntil 5 viktigste land: Nederland, Belgia, Frankrike,
Tyskland, Polen og Sveits

Nord-Amerika
Hvilke land: USA og Canada

Sør-Amerika
Inntil 5 viktigste land: Brasil

Asia
Inntil 5 viktigste land:

Afrika
Inntil 5 viktigste land:

Oceania
Hvilke land: Australia
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8. AKTUELLE SAMARBEIDSOMRÅDER MED NYE LEVERANDØRER
A. Aktiviteter
Kulturopplevelser
Museer/ kulturhistoriske attraksjoner

Sightseeing
Rundreiser

Festivaler og arrangementer
Andre kunst- og kulturaktiviteter (maks. 100 tegn):
Naturaktiviteter sommer

Naturaktiviteter vinter

Fisking

Hundekjøring

Gårdsbesøk

Nordlys

Jakt

Scooterkjøring

Padling

Ski

Sykling

Skøyter

Vandring/klatring

Annet (maks. 100 tegn):

Annet (maks. 100 tegn):

B. Servering
Mat- og drikkeopplevelser (tradisjonsmat,
lokalmat, gastronomi, etc.)
Kafé

Veikro
Annet (maks. 100 tegn):
Lavoo

Restaurant

C. Transport
Buss

Tog

Charterfly

Transfer og lokal transport

Rutefly

Annen transport (maks. 100 tegn):

Sykling

D. Overnatting
Camping

Rorbu

Hotell

Vandrehjem

Hytte/feriehus

Annen overnatting (maks. 100 tegn):

Leilighet

E. Guider, reiseledere og tolker
Hvilke type tjenester (maks. 200 tegn): Byguider, reiseledere (i begrenset antall)

F. Andre samarbeidsområder
Hvilke områder (maks. 200 tegn):

3
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9. SPRÅK
Vi ønsker informasjon fra leverandører på følgende språk
Norsk

Engelsk

Tysk

Andre språk (maks. 100 tegn): Nederlands, flamsk, fransk, portugisisk

10. OPPSUMMERING – VÅRE STERKE SIDER SOM SAMARBEIDSPARTNER

(For eksempel markedskunnskap, målgrupper, nisje, skuldersesongtrafikk, mest populære/
spektakulære produkter, osv.)

(Maks. 400 tegn): NORDIC TOURS er en av Europas sterkeste One-Stop-Shopping partner til de nordiske
landene - med andre ord Nordens beste grossist! Vi er stadig på leting etter gode tilbud til våre utenlandske
partnere som kan skaffe oss stor trafikk i vår og høst. Gode tilbud i denne perioden er derfor viktig for oss.

4

Operatørbeskrivelsen
Incoming 2015
1. FAKTA OM OPERATØREN
Firmanavn

Norske Bygdeopplevelser AS

Adresse
(hovedkontor)

Elvegt. 19
Postb. 371
Postnr

2601

Sted

Lillehammer

Organisasjonsnr

979 294 751

Etablert

1998

Telefon

+47 61 28 99 70

Faks

Nei

E-post

info@norske-bygdeopplevelser.no
info@active.norway.com

Totalomsetning
2014

Ca. 4,1 mill.

Antall ansatte
i Norge

1-2

Twitter

Nei

Instagram

activenorway

Andre kontorer
(byer eller land)
Nettside og
sosiale medier

Nettside

www.norskebygdeopplevelser.no
www.active-norway.com

Facebook norske-bygdeopplevelser
Andre
Kontaktperson
i Norge

Navn

Britt Elton

Tittel

Daglig leder / manager

E-post

britt@norskebygdeopplevelser.no

Telefon

+47 92 06 74 74

2. PRODUKTER

(Gjelder kun de som inngår i incomingvirksomheten, dvs. produkter som distribueres via mellomledd
som reisebyråer og turoperatører)
Individuelle reiser ferie/fritid

Gruppereiser ferie/fritid

FIT (kortferier, storbyferier, rundturer,
aktivitetsferie osv.)
Utflukter/dagsturer

Serier
Ad-hoc grupper

Arrangementsreiser (f. eks. kultur, sport)

Konferanse-/kongressreiser

Cruiseservice

Technical visits

Incentive

Økoturismereiser (Sertifisert Norsk Økoturismebedrift)

Andre produkter (maks. 200 tegn):

3. VI OPERERER I FØLGENDE REGIONER
Nord-Norge

Trøndelag

Oslo

Sørlandet

Vest-Norge

Øst-Norge unntatt Oslo

Hele landet

Tilleggsinfo (maks. 200 tegn):
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4. SESONGER
Sommer

Vinter

Hele året

Tilleggsinfo (maks. 200 tegn):

5. TIDSFRISTER FOR AVTALEINNGÅELSE, PRISER OG MATERIELL
Sommerprogram
Når starter planleggingen av neste sommerprogram?

Juli måned

Når er fristen for avtaleinngåelse for neste
sommerprogram?

Sept måned

Når er materiellfrist (produktinfo, åpningstider, rutetider)
for neste sommerprogram?

Sept. - okt måned

Vinterprogram
Når starter planleggingen av neste vinterprogram?

April måned

Når er fristen for avtaleinngåelse for neste
vinterprogram?

April måned

Når er materiellfrist (produktinfo, åpningstider, rutetider)
for neste vinterprogram?

April måned

Tilleggsinfo (maks. 200 tegn):

6. DISTRIBUSJONSKANALER FOR INCOMINGVIRKSOMHETEN
Reisebyråer

Ca. antall: 20

Andre agenter (online og offline)

Turoperatører

Ca. antall: 20

Egne salgskontorer internasjonalt

Annet (cruiseoperatører, transportselskaper osv., maks. 100 tegn):

7. VIKTIGSTE GEOGRAFISKE MARKEDER
Norden
Hvilke land: Norge, Sverige, Danmark

Europa
Inntil 5 viktigste land: UK, Nederland, Tyskland,
Sveits, Italia, Sverige

Nord-Amerika
Hvilke land: Ingen spesielle

Sør-Amerika
Inntil 5 viktigste land:

Asia
Inntil 5 viktigste land:

Afrika
Inntil 5 viktigste land:

Oceania
Hvilke land:
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8. AKTUELLE SAMARBEIDSOMRÅDER MED NYE LEVERANDØRER
A. Aktiviteter
Kulturopplevelser
Museer/ kulturhistoriske attraksjoner

Sightseeing
Rundreiser

Festivaler og arrangementer
Andre kunst- og kulturaktiviteter (maks. 100 tegn):
Naturaktiviteter sommer

Naturaktiviteter vinter

Fisking

Hundekjøring

Gårdsbesøk

Nordlys

Jakt

Scooterkjøring

Padling

Ski

Sykling

Skøyter

Vandring/klatring

Annet (maks. 100 tegn):

Annet (maks. 100 tegn):
Som incoming temaoperatør ønsker vi stort sett å
stå fritt til å lage turer der vi mener det passer

B. Servering
Mat- og drikkeopplevelser (tradisjonsmat,
lokalmat, gastronomi, etc.)
Kafé

Veikro
Annet (maks. 100 tegn):

Restaurant

C. Transport
Buss

Tog

Charterfly

Transfer og lokal transport

Rutefly

Annen transport (maks. 100 tegn):

Sykling

D. Overnatting
Camping

Rorbu

Hotell

Vandrehjem

Hytte/feriehus

Annen overnatting (maks. 100 tegn):

Leilighet

E. Guider, reiseledere og tolker
Hvilke type tjenester (maks. 200 tegn): Turledere - det er mangel på turledere som kan guide over større
områder, for eksempel Hardanger eller hele Lofoten, både til fjells og etter veien.

F. Andre samarbeidsområder
Hvilke områder (maks. 200 tegn):

3
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9. SPRÅK
Vi ønsker informasjon fra leverandører på følgende språk
Norsk

Engelsk

Tysk

Andre språk (maks. 100 tegn):

10. OPPSUMMERING – VÅRE STERKE SIDER SOM SAMARBEIDSPARTNER

(For eksempel markedskunnskap, målgrupper, nisje, skuldersesongtrafikk, mest populære/
spektakulære produkter, osv.)

(Maks. 400 tegn): Vi er spesialist på sykkel-, ski- og fotturer i Norge og har stor kunnskap om hvordan disse
turene skal være for å bli salgbare.

4

Operatørbeskrivelsen
Incoming 2015
1. FAKTA OM OPERATØREN
Firmanavn

Pure Norway AS

Adresse
(hovedkontor)

Chr.Michelsens Gate 36
Postnr

2815

Sted

Gjøvik
2013

Organisasjonsnr

994044435

Etablert

Telefon

95 88 33 74

Faks

E-post

travel@pure-norway.com

Totalomsetning
2014

2,3 M

Andre kontorer
(byer eller land)

Paris

Antall ansatte
i Norge

1

Nettside og
sosiale medier

Nettside

www.pure-norway.com

Facebook

Twitter
Instagram

Andre
Kontaktperson
i Norge

Navn

sebastien blanc

Tittel

daglig leder

E-post

sebastien@purenorway.com

Telefon

95883374

2. PRODUKTER

(Gjelder kun de som inngår i incomingvirksomheten, dvs. produkter som distribueres via mellomledd
som reisebyråer og turoperatører)
Individuelle reiser ferie/fritid

Gruppereiser ferie/fritid

FIT (kortferier, storbyferier, rundturer,
aktivitetsferie osv.)
Utflukter/dagsturer

Serier
Ad-hoc grupper

Arrangementsreiser (f. eks. kultur, sport)

Konferanse-/kongressreiser

Cruiseservice

Technical visits

Incentive

Økoturismereiser (Sertifisert Norsk Økoturismebedrift)

Andre produkter (maks. 200 tegn):

3. VI OPERERER I FØLGENDE REGIONER
Nord-Norge

Trøndelag

Oslo

Sørlandet

Vest-Norge

Øst-Norge unntatt Oslo

Hele landet

Tilleggsinfo (maks. 200 tegn):
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4. SESONGER
Sommer

Vinter

Hele året

Tilleggsinfo (maks. 200 tegn):

5. TIDSFRISTER FOR AVTALEINNGÅELSE, PRISER OG MATERIELL
Sommerprogram
Når starter planleggingen av neste sommerprogram?

15 måned

Når er fristen for avtaleinngåelse for neste
sommerprogram?

måned

Når er materiellfrist (produktinfo, åpningstider, rutetider)
for neste sommerprogram?

måned

Vinterprogram
Når starter planleggingen av neste vinterprogram?

15 måned

Når er fristen for avtaleinngåelse for neste
vinterprogram?

måned

Når er materiellfrist (produktinfo, åpningstider, rutetider)
for neste vinterprogram?

måned

Tilleggsinfo (maks. 200 tegn):

6. DISTRIBUSJONSKANALER FOR INCOMINGVIRKSOMHETEN
Reisebyråer

Ca. antall:

Andre agenter (online og offline)

Turoperatører

Ca. antall:

Egne salgskontorer internasjonalt

Annet (cruiseoperatører, transportselskaper osv., maks. 100 tegn):

7. VIKTIGSTE GEOGRAFISKE MARKEDER
Norden
Hvilke land:

Europa
Inntil 5 viktigste land: Frankrike, Belgia, Ungarn

Nord-Amerika
Hvilke land: Canada

Sør-Amerika
Inntil 5 viktigste land:

Asia
Inntil 5 viktigste land:

Afrika
Inntil 5 viktigste land:

Oceania
Hvilke land:
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8. AKTUELLE SAMARBEIDSOMRÅDER MED NYE LEVERANDØRER
A. Aktiviteter
Kulturopplevelser
Museer/ kulturhistoriske attraksjoner

Sightseeing
Rundreiser

Festivaler og arrangementer
Andre kunst- og kulturaktiviteter (maks. 100 tegn):
Naturaktiviteter sommer

Naturaktiviteter vinter

Fisking

Hundekjøring

Gårdsbesøk

Nordlys

Jakt

Scooterkjøring

Padling

Ski

Sykling

Skøyter

Vandring/klatring

Annet (maks. 100 tegn):

Annet (maks. 100 tegn):

B. Servering
Mat- og drikkeopplevelser (tradisjonsmat,
lokalmat, gastronomi, etc.)
Kafé

Veikro
Annet (maks. 100 tegn):

Restaurant

C. Transport
Buss

Tog

Charterfly

Transfer og lokal transport

Rutefly

Annen transport (maks. 100 tegn):

Sykling

D. Overnatting
Camping

Rorbu

Hotell

Vandrehjem

Hytte/feriehus

Annen overnatting (maks. 100 tegn):

Leilighet

E. Guider, reiseledere og tolker
Hvilke type tjenester (maks. 200 tegn): 2-3-4 timers byvandring

F. Andre samarbeidsområder
Hvilke områder (maks. 200 tegn):

3
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9. SPRÅK
Vi ønsker informasjon fra leverandører på følgende språk
Norsk

Engelsk

Tysk

Andre språk (maks. 100 tegn): Fransk

10. OPPSUMMERING – VÅRE STERKE SIDER SOM SAMARBEIDSPARTNER

(For eksempel markedskunnskap, målgrupper, nisje, skuldersesongtrafikk, mest populære/
spektakulære produkter, osv.)

(Maks. 400 tegn): Markedskunnskap.

4

Operatørbeskrivelsen
Incoming 2015
1. FAKTA OM OPERATØREN
Firmanavn

Robinson Scandinavia AS

Adresse
(hovedkontor)

Ibsensgate 7
Postnr

2821

Sted

Gjøvik

Organisasjonsnr

NO939260870

Etablert

1983

Telefon

61108150

Faks

61108151

E-post

firmapost@robinson.no

Totalomsetning
2014

40.000.000,-

Antall ansatte
i Norge

10

Andre kontorer
(byer eller land)
Nettside og
sosiale medier

Nettside

www.robinsonscandinavia.
com

Facebook Robinson Scandinavia

Twitter
Instagram

Andre
Kontaktperson
i Norge

Navn

Annette Kupka

Tittel

Sales Manager

E-post

annette@robinson.no

Telefon

61108175

2. PRODUKTER

(Gjelder kun de som inngår i incomingvirksomheten, dvs. produkter som distribueres via mellomledd
som reisebyråer og turoperatører)
Individuelle reiser ferie/fritid

Gruppereiser ferie/fritid

FIT (kortferier, storbyferier, rundturer,
aktivitetsferie osv.)
Utflukter/dagsturer

Serier
Ad-hoc grupper

Arrangementsreiser (f. eks. kultur, sport)

Konferanse-/kongressreiser

Cruiseservice

Technical visits

Incentive

Økoturismereiser (Sertifisert Norsk Økoturismebedrift)

Andre produkter (maks. 200 tegn):

3. VI OPERERER I FØLGENDE REGIONER
Nord-Norge

Trøndelag

Oslo

Sørlandet

Vest-Norge

Øst-Norge unntatt Oslo

Hele landet

Tilleggsinfo (maks. 200 tegn):
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4. SESONGER
Sommer

Vinter

Hele året

Tilleggsinfo (maks. 200 tegn):

5. TIDSFRISTER FOR AVTALEINNGÅELSE, PRISER OG MATERIELL
Sommerprogram
Når starter planleggingen av neste sommerprogram?

januar måned

Når er fristen for avtaleinngåelse for neste
sommerprogram?

april måned

Når er materiellfrist (produktinfo, åpningstider, rutetider)
for neste sommerprogram?

desember/januar måned

Vinterprogram
Når starter planleggingen av neste vinterprogram?

desember/januar måned

Når er fristen for avtaleinngåelse for neste
vinterprogram?

desember/januar måned

Når er materiellfrist (produktinfo, åpningstider, rutetider)
for neste vinterprogram?

april/mai måned

Tilleggsinfo (maks. 200 tegn): Hoteller forhandles 1 1/2 år før sommersesong og ca. 1 år før vintersesong.
Andre leverandører 12 - 1 mnd før turen går.

6. DISTRIBUSJONSKANALER FOR INCOMINGVIRKSOMHETEN
Reisebyråer

Ca. antall: 50

Andre agenter (online og offline)

Turoperatører

Ca. antall: 100

Egne salgskontorer internasjonalt

Annet (cruiseoperatører, transportselskaper osv., maks. 100 tegn):

7. VIKTIGSTE GEOGRAFISKE MARKEDER
Norden
Hvilke land:

Europa
Inntil 5 viktigste land: Tyskland, Belgia, Nederland,
Storbritannia, Frankrike

Nord-Amerika
Hvilke land: USA, Canada

Sør-Amerika
Inntil 5 viktigste land:

Asia
Inntil 5 viktigste land: India

Afrika
Inntil 5 viktigste land:

Oceania
Hvilke land:

2
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8. AKTUELLE SAMARBEIDSOMRÅDER MED NYE LEVERANDØRER
A. Aktiviteter
Kulturopplevelser
Museer/ kulturhistoriske attraksjoner

Sightseeing
Rundreiser

Festivaler og arrangementer
Andre kunst- og kulturaktiviteter (maks. 100 tegn):
Naturaktiviteter sommer

Naturaktiviteter vinter

Fisking

Hundekjøring

Gårdsbesøk

Nordlys

Jakt

Scooterkjøring

Padling

Ski

Sykling

Skøyter

Vandring/klatring

Annet (maks. 100 tegn):

Annet (maks. 100 tegn):

B. Servering
Mat- og drikkeopplevelser (tradisjonsmat,
lokalmat, gastronomi, etc.)
Kafé

Veikro
Annet (maks. 100 tegn):

Restaurant

C. Transport
Buss

Tog

Charterfly

Transfer og lokal transport

Rutefly

Annen transport (maks. 100 tegn):

Sykling

D. Overnatting
Camping

Rorbu

Hotell

Vandrehjem

Hytte/feriehus

Annen overnatting (maks. 100 tegn):

Leilighet

E. Guider, reiseledere og tolker
Hvilke type tjenester (maks. 200 tegn): Tysk-, engelsk- og fransk-språklige reiseledere

F. Andre samarbeidsområder
Hvilke områder (maks. 200 tegn):

3
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9. SPRÅK
Vi ønsker informasjon fra leverandører på følgende språk
Norsk

Engelsk

Tysk

Andre språk (maks. 100 tegn):

10. OPPSUMMERING – VÅRE STERKE SIDER SOM SAMARBEIDSPARTNER

(For eksempel markedskunnskap, målgrupper, nisje, skuldersesongtrafikk, mest populære/
spektakulære produkter, osv.)

(Maks. 400 tegn): De ansatte hos Robinson Scandinavia er spesialister, ofte med samme nasjonalitet som
kundene, så de deler språk og kultur. Robinson Scandinavia har ansatte fra Norge, Tyskland, USA, Nederland,
samt andre som har bodd i andre land i lengre perioder. Dette gjør at vi enkelt vet hva de ulike kundene
ønsker/ hvordan de skal behandles og hva de bør tilbys.

4

Operatørbeskrivelsen
Incoming 2015
1. FAKTA OM OPERATØREN
Firmanavn

Terra Nova Scandinavia

Adresse
(hovedkontor)

Grenseveien 82
Postnr

0663

Sted

Oslo
1990

Organisasjonsnr

957423981

Etablert

Telefon

+4722941350

Faks

E-post

info@terranova.no

Totalomsetning
2014

35 000 000,-

Andre kontorer
(byer eller land)

Stockholm, Tromsø

Antall ansatte
i Norge

6

Nettside og
sosiale medier

Nettside

Twitter

terranova.no

Facebook https://www.facebook.com
/pages/Terra-NovaScandinavia/
186547642915?fref=ts

Instagram

Andre
Kontaktperson
i Norge

Navn

Franck Vogt

Tittel

Director of Sales

E-post

franck.vogt@terranova.no

Telefon

+4722941367

2. PRODUKTER

(Gjelder kun de som inngår i incomingvirksomheten, dvs. produkter som distribueres via mellomledd
som reisebyråer og turoperatører)
Individuelle reiser ferie/fritid

Gruppereiser ferie/fritid

FIT (kortferier, storbyferier, rundturer,
aktivitetsferie osv.)
Utflukter/dagsturer

Serier
Ad-hoc grupper

Arrangementsreiser (f. eks. kultur, sport)

Konferanse-/kongressreiser

Cruiseservice

Technical visits

Incentive

Økoturismereiser (Sertifisert Norsk Økoturismebedrift)

Andre produkter (maks. 200 tegn):

3. VI OPERERER I FØLGENDE REGIONER
Nord-Norge

Trøndelag

Oslo

Sørlandet

Vest-Norge

Øst-Norge unntatt Oslo

Hele landet

Tilleggsinfo (maks. 200 tegn):

OPERATØRBESKRIVELSEN – INCOMING 2015

4. SESONGER
Sommer

Vinter

Hele året

Tilleggsinfo (maks. 200 tegn):

5. TIDSFRISTER FOR AVTALEINNGÅELSE, PRISER OG MATERIELL
Sommerprogram
Når starter planleggingen av neste sommerprogram?

September måned

Når er fristen for avtaleinngåelse for neste
sommerprogram?

Oktober måned

Når er materiellfrist (produktinfo, åpningstider, rutetider)
for neste sommerprogram?

April måned

Vinterprogram
Når starter planleggingen av neste vinterprogram?

April måned

Når er fristen for avtaleinngåelse for neste
vinterprogram?

Mai måned

Når er materiellfrist (produktinfo, åpningstider, rutetider)
for neste vinterprogram?

Desember måned

Tilleggsinfo (maks. 200 tegn):

6. DISTRIBUSJONSKANALER FOR INCOMINGVIRKSOMHETEN
Reisebyråer

Ca. antall:

Andre agenter (online og offline)

Turoperatører

Ca. antall:

Egne salgskontorer internasjonalt

Annet (cruiseoperatører, transportselskaper osv., maks. 100 tegn):

7. VIKTIGSTE GEOGRAFISKE MARKEDER
Norden
Hvilke land:

Europa
Inntil 5 viktigste land: Frankrike, Italia, Spania, Sveits…

Nord-Amerika
Hvilke land: Canada

Sør-Amerika
Inntil 5 viktigste land: Brasil

Asia
Inntil 5 viktigste land:

Afrika
Inntil 5 viktigste land: Sør-Afrika

Oceania
Hvilke land:

2

OPERATØRBESKRIVELSEN – INCOMING 2015

8. AKTUELLE SAMARBEIDSOMRÅDER MED NYE LEVERANDØRER
A. Aktiviteter
Kulturopplevelser
Museer/ kulturhistoriske attraksjoner

Sightseeing
Rundreiser

Festivaler og arrangementer
Andre kunst- og kulturaktiviteter (maks. 100 tegn):
Naturaktiviteter sommer

Naturaktiviteter vinter

Fisking

Hundekjøring

Gårdsbesøk

Nordlys

Jakt

Scooterkjøring

Padling

Ski

Sykling

Skøyter

Vandring/klatring

Annet (maks. 100 tegn):

Annet (maks. 100 tegn):

B. Servering
Mat- og drikkeopplevelser (tradisjonsmat,
lokalmat, gastronomi, etc.)
Kafé

Veikro
Annet (maks. 100 tegn):

Restaurant

C. Transport
Buss

Tog

Charterfly

Transfer og lokal transport

Rutefly

Annen transport (maks. 100 tegn):

Sykling

D. Overnatting
Camping

Rorbu

Hotell

Vandrehjem

Hytte/feriehus

Annen overnatting (maks. 100 tegn):

Leilighet

E. Guider, reiseledere og tolker
Hvilke type tjenester (maks. 200 tegn): City Sightseeing

F. Andre samarbeidsområder
Hvilke områder (maks. 200 tegn):

3
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9. SPRÅK
Vi ønsker informasjon fra leverandører på følgende språk
Norsk

Engelsk

Tysk

Andre språk (maks. 100 tegn):

10. OPPSUMMERING – VÅRE STERKE SIDER SOM SAMARBEIDSPARTNER

(For eksempel markedskunnskap, målgrupper, nisje, skuldersesongtrafikk, mest populære/
spektakulære produkter, osv.)

(Maks. 400 tegn):

4

Operatørbeskrivelsen
Incoming 2015
1. FAKTA OM OPERATØREN
Firmanavn

The Travel Designer AS

Adresse
(hovedkontor)

Veversmauet 2
Postnr

5017

Sted

Bergen

Organisasjonsnr

995097869

Etablert

2010

Telefon

98281917

Faks

55629252

E-post

post@thetraveldesigner.com

Totalomsetning
2014

12,8 millioner

Andre kontorer
(byer eller land)

Stockholm

Antall ansatte
i Norge

5

Nettside og
sosiale medier

Nettside

Twitter

@TravelDesNorway

Instagram

thetraveldesigner

www.thetraveldesigner.com

Facebook https://www.facebook.com
/TheTravelDesignerScandina
via
Andre

Kontaktperson
i Norge

Navn

Christine C. Gaffney

Tittel

Eier / daglig leder

E-post

christine@thetraveldesigner
.com

Telefon

98281917

2. PRODUKTER

(Gjelder kun de som inngår i incomingvirksomheten, dvs. produkter som distribueres via mellomledd
som reisebyråer og turoperatører)
Individuelle reiser ferie/fritid

Gruppereiser ferie/fritid

FIT (kortferier, storbyferier, rundturer,
aktivitetsferie osv.)
Utflukter/dagsturer

Serier
Ad-hoc grupper

Arrangementsreiser (f. eks. kultur, sport)

Konferanse-/kongressreiser

Cruiseservice

Technical visits

Incentive

Økoturismereiser (Sertifisert Norsk Økoturismebedrift)

Andre produkter (maks. 200 tegn):

3. VI OPERERER I FØLGENDE REGIONER
Nord-Norge

Trøndelag

Oslo

Sørlandet

Vest-Norge

Øst-Norge unntatt Oslo

Hele landet

Tilleggsinfo (maks. 200 tegn):

OPERATØRBESKRIVELSEN – INCOMING 2015

4. SESONGER
Sommer

Vinter

Hele året

Tilleggsinfo (maks. 200 tegn):

5. TIDSFRISTER FOR AVTALEINNGÅELSE, PRISER OG MATERIELL
Sommerprogram
Når starter planleggingen av neste sommerprogram?

Kontinuerlig måned

Når er fristen for avtaleinngåelse for neste
sommerprogram?

Kontinuerlig måned

Når er materiellfrist (produktinfo, åpningstider, rutetider)
for neste sommerprogram?

Kontinuerlig måned

Vinterprogram
Når starter planleggingen av neste vinterprogram?

Kontinuerlig måned

Når er fristen for avtaleinngåelse for neste
vinterprogram?

Kontinuerlig måned

Når er materiellfrist (produktinfo, åpningstider, rutetider)
for neste vinterprogram?

Kontinuerlig måned

Tilleggsinfo (maks. 200 tegn):

6. DISTRIBUSJONSKANALER FOR INCOMINGVIRKSOMHETEN
Reisebyråer

Ca. antall:

Andre agenter (online og offline)

Turoperatører

Ca. antall:

Egne salgskontorer internasjonalt

Annet (cruiseoperatører, transportselskaper osv., maks. 100 tegn):

7. VIKTIGSTE GEOGRAFISKE MARKEDER
Norden
Hvilke land:

Europa
Inntil 5 viktigste land: Storbritannia

Nord-Amerika
Hvilke land: USA, Canada

Sør-Amerika
Inntil 5 viktigste land: Mexico, Brasil

Asia
Inntil 5 viktigste land:

Afrika
Inntil 5 viktigste land:

Oceania
Hvilke land: Australia

2

OPERATØRBESKRIVELSEN – INCOMING 2015

8. AKTUELLE SAMARBEIDSOMRÅDER MED NYE LEVERANDØRER
A. Aktiviteter
Kulturopplevelser

Sightseeing

Museer/ kulturhistoriske attraksjoner

Rundreiser

Festivaler og arrangementer
Andre kunst- og kulturaktiviteter (maks. 100 tegn):
Naturaktiviteter sommer

Naturaktiviteter vinter

Fisking

Hundekjøring

Gårdsbesøk

Nordlys

Jakt

Scooterkjøring

Padling

Ski

Sykling

Skøyter

Vandring/klatring

Annet (maks. 100 tegn):

Annet (maks. 100 tegn):

B. Servering
Mat- og drikkeopplevelser (tradisjonsmat,
lokalmat, gastronomi, etc.)
Kafé

Veikro
Annet (maks. 100 tegn):

Restaurant

C. Transport
Buss

Tog

Charterfly

Transfer og lokal transport

Rutefly

Annen transport (maks. 100 tegn):

Sykling

D. Overnatting
Camping

Rorbu

Hotell

Vandrehjem

Hytte/feriehus

Annen overnatting (maks. 100 tegn):

Leilighet

E. Guider, reiseledere og tolker
Hvilke type tjenester (maks. 200 tegn): Guider, reiseledere

F. Andre samarbeidsområder
Hvilke områder (maks. 200 tegn):

3
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9. SPRÅK
Vi ønsker informasjon fra leverandører på følgende språk
Norsk

Engelsk

Tysk

Andre språk (maks. 100 tegn):

10. OPPSUMMERING – VÅRE STERKE SIDER SOM SAMARBEIDSPARTNER

(For eksempel markedskunnskap, målgrupper, nisje, skuldersesongtrafikk, mest populære/
spektakulære produkter, osv.)

(Maks. 400 tegn): The Travel Designer retter seg mot high-end segmentet og skreddersyr alle turer. Vi
opererer hele året, over hele Norge og tilbyr alle typer reiselivstjenester. Vi jobber spesielt tett med små
leverandører, gjerne utenfor allfarvei. Enestående service, høy kvalitet og helhetlige opplevelser står i
sentrum.

4

Operatørbeskrivelsen
Incoming 2015
1. FAKTA OM OPERATØREN
Firmanavn

Travel Traders AS

Adresse
(hovedkontor)

Strandgaten 58a
Postnr

9600

Sted

Hammerfest

Organisasjonsnr

992943793

Etablert

2008

Telefon

78891505

Faks

78389896

E-post

info@traveltraders.eu

Totalomsetning
2014

35000000

Andre kontorer
(byer eller land)

Fredrikstad og Braunschweig, Tyskland

Antall ansatte
i Norge

6

Nettside og
sosiale medier

Nettside

Twitter

www.traveltraders.eu

Facebook https://www.facebook.com
/traveltraders

Instagram

Andre
Kontaktperson
i Norge

Navn

Thor Martin Gjerde

Tittel

CEO/Chairman

E-post

tmg@traveltraders.eu

Telefon

78891501

2. PRODUKTER

(Gjelder kun de som inngår i incomingvirksomheten, dvs. produkter som distribueres via mellomledd
som reisebyråer og turoperatører)
Individuelle reiser ferie/fritid

Gruppereiser ferie/fritid

FIT (kortferier, storbyferier, rundturer,
aktivitetsferie osv.)
Utflukter/dagsturer

Serier
Ad-hoc grupper

Arrangementsreiser (f. eks. kultur, sport)

Konferanse-/kongressreiser

Cruiseservice

Technical visits

Incentive

Økoturismereiser (Sertifisert Norsk Økoturismebedrift)

Andre produkter (maks. 200 tegn):

3. VI OPERERER I FØLGENDE REGIONER
Nord-Norge

Trøndelag

Oslo

Sørlandet

Vest-Norge

Øst-Norge unntatt Oslo

Hele landet

Tilleggsinfo (maks. 200 tegn): Samt hele Scandinavia og Baltikum
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4. SESONGER
Sommer

Vinter

Hele året

Tilleggsinfo (maks. 200 tegn):

5. TIDSFRISTER FOR AVTALEINNGÅELSE, PRISER OG MATERIELL
Sommerprogram
Når starter planleggingen av neste sommerprogram?

Jan - mai året før måned

Når er fristen for avtaleinngåelse for neste
sommerprogram?

Senest april måned

Når er materiellfrist (produktinfo, åpningstider, rutetider)
for neste sommerprogram?

April måned

Vinterprogram
Når starter planleggingen av neste vinterprogram?

Jan-mars måned

Når er fristen for avtaleinngåelse for neste
vinterprogram?

Mars måned

Når er materiellfrist (produktinfo, åpningstider, rutetider)
for neste vinterprogram?

Mars måned

Tilleggsinfo (maks. 200 tegn):

6. DISTRIBUSJONSKANALER FOR INCOMINGVIRKSOMHETEN
Reisebyråer

Ca. antall: 500

Andre agenter (online og offline)

Turoperatører

Ca. antall: 1000

Egne salgskontorer internasjonalt

Annet (cruiseoperatører, transportselskaper osv., maks. 100 tegn):

7. VIKTIGSTE GEOGRAFISKE MARKEDER
Norden
Hvilke land:

Europa
Inntil 5 viktigste land: Tyskland, Sveits, Østerrike,
Nederland, Belgia

Nord-Amerika
Hvilke land: USA

Sør-Amerika
Inntil 5 viktigste land: Brasil

Asia
Inntil 5 viktigste land: India, Kina

Afrika
Inntil 5 viktigste land:

Oceania
Hvilke land:

2

OPERATØRBESKRIVELSEN – INCOMING 2015

8. AKTUELLE SAMARBEIDSOMRÅDER MED NYE LEVERANDØRER
A. Aktiviteter
Kulturopplevelser
Museer/ kulturhistoriske attraksjoner

Sightseeing
Rundreiser

Festivaler og arrangementer
Andre kunst- og kulturaktiviteter (maks. 100 tegn):
Naturaktiviteter sommer

Naturaktiviteter vinter

Fisking

Hundekjøring

Gårdsbesøk

Nordlys

Jakt

Scooterkjøring

Padling

Ski

Sykling

Skøyter

Vandring/klatring

Annet (maks. 100 tegn):

Annet (maks. 100 tegn):

B. Servering
Mat- og drikkeopplevelser (tradisjonsmat,
lokalmat, gastronomi, etc.)
Kafé

Veikro
Annet (maks. 100 tegn):

Restaurant

C. Transport
Buss

Tog

Charterfly

Transfer og lokal transport

Rutefly
Sykling

Annen transport (maks. 100 tegn):
baat

D. Overnatting
Camping

Rorbu

Hotell

Vandrehjem

Hytte/feriehus

Annen overnatting (maks. 100 tegn):

Leilighet

E. Guider, reiseledere og tolker
Hvilke type tjenester (maks. 200 tegn): Cityguider samt Reiseledere for Rundreiser

F. Andre samarbeidsområder
Hvilke områder (maks. 200 tegn):

3

OPERATØRBESKRIVELSEN – INCOMING 2015

9. SPRÅK
Vi ønsker informasjon fra leverandører på følgende språk
Norsk

Engelsk

Tysk

Andre språk (maks. 100 tegn):

10. OPPSUMMERING – VÅRE STERKE SIDER SOM SAMARBEIDSPARTNER

(For eksempel markedskunnskap, målgrupper, nisje, skuldersesongtrafikk, mest populære/
spektakulære produkter, osv.)

(Maks. 400 tegn): Vi har en særdeles god kunnskap om det tyske markedet.

4

Operatørbeskrivelsen
Incoming 2015
1. FAKTA OM OPERATØREN
Firmanavn

TRY NORWAY as

Adresse
(hovedkontor)

C.O.Lundsgt 22
Postboks 684
Postnr

3003

Sted

Drammen
1991

Organisasjonsnr

879615852

Etablert

Telefon

+47 32816200

Faks

E-post

trynorway@trynorway.no

Totalomsetning
2014

Andre kontorer
(byer eller land)

0

Antall ansatte
i Norge

Nettside og
sosiale medier

Nettside

www.trynorway.no

Facebook www.facebook.com/
trynorway/

4

Twitter
Instagram

Andre
Kontaktperson
i Norge

Navn

Mette Sjøberg

Tittel

Managing Director

E-post

mette@trynorway.no

Telefon

+47 90992802

2. PRODUKTER

(Gjelder kun de som inngår i incomingvirksomheten, dvs. produkter som distribueres via mellomledd
som reisebyråer og turoperatører)
Individuelle reiser ferie/fritid

Gruppereiser ferie/fritid

FIT (kortferier, storbyferier, rundturer,
aktivitetsferie osv.)
Utflukter/dagsturer

Serier
Ad-hoc grupper

Arrangementsreiser (f. eks. kultur, sport)

Konferanse-/kongressreiser

Cruiseservice

Technical visits

Incentive

Økoturismereiser (Sertifisert Norsk Økoturismebedrift)

Andre produkter (maks. 200 tegn):

3. VI OPERERER I FØLGENDE REGIONER
Nord-Norge

Trøndelag

Oslo

Sørlandet

Vest-Norge

Øst-Norge unntatt Oslo

Hele landet

Tilleggsinfo (maks. 200 tegn): + deler av Skandinavia
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4. SESONGER
Sommer

Vinter

Hele året

Tilleggsinfo (maks. 200 tegn):

5. TIDSFRISTER FOR AVTALEINNGÅELSE, PRISER OG MATERIELL
Sommerprogram
Når starter planleggingen av neste sommerprogram?

August måned

Når er fristen for avtaleinngåelse for neste
sommerprogram?

måned

Når er materiellfrist (produktinfo, åpningstider, rutetider)
for neste sommerprogram?

måned

Vinterprogram
Når starter planleggingen av neste vinterprogram?

måned

Når er fristen for avtaleinngåelse for neste
vinterprogram?

måned

Når er materiellfrist (produktinfo, åpningstider, rutetider)
for neste vinterprogram?

måned

Tilleggsinfo (maks. 200 tegn):

6. DISTRIBUSJONSKANALER FOR INCOMINGVIRKSOMHETEN
Reisebyråer

Ca. antall:

Andre agenter (online og offline)

Turoperatører

Ca. antall: 50

Egne salgskontorer internasjonalt

Annet (cruiseoperatører, transportselskaper osv., maks. 100 tegn):

7. VIKTIGSTE GEOGRAFISKE MARKEDER
Norden
Hvilke land:

Europa
Inntil 5 viktigste land: Spania, Italia, Nederland,
Ukraina

Nord-Amerika
Hvilke land: USA, Canada

Sør-Amerika
Inntil 5 viktigste land: Brasil, Mexico

Asia
Inntil 5 viktigste land: Japan

Afrika
Inntil 5 viktigste land:

Oceania
Hvilke land: Australia

2

OPERATØRBESKRIVELSEN – INCOMING 2015

8. AKTUELLE SAMARBEIDSOMRÅDER MED NYE LEVERANDØRER
A. Aktiviteter
Kulturopplevelser
Museer/ kulturhistoriske attraksjoner

Sightseeing
Rundreiser

Festivaler og arrangementer
Andre kunst- og kulturaktiviteter (maks. 100 tegn):
Naturaktiviteter sommer

Naturaktiviteter vinter

Fisking

Hundekjøring

Gårdsbesøk

Nordlys

Jakt

Scooterkjøring

Padling

Ski

Sykling

Skøyter

Vandring/klatring

Annet (maks. 100 tegn):

Annet (maks. 100 tegn):

B. Servering
Mat- og drikkeopplevelser (tradisjonsmat,
lokalmat, gastronomi, etc.)
Kafé

Veikro
Annet (maks. 100 tegn):

Restaurant

C. Transport
Buss

Tog

Charterfly

Transfer og lokal transport

Rutefly

Annen transport (maks. 100 tegn):

Sykling

D. Overnatting
Camping

Rorbu

Hotell

Vandrehjem

Hytte/feriehus

Annen overnatting (maks. 100 tegn):

Leilighet

E. Guider, reiseledere og tolker
Hvilke type tjenester (maks. 200 tegn): Guidetjenester

F. Andre samarbeidsområder
Hvilke områder (maks. 200 tegn): Prosjektsamarbeide / hoteller

3
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9. SPRÅK
Vi ønsker informasjon fra leverandører på følgende språk
Norsk

Engelsk

Tysk

Andre språk (maks. 100 tegn):

10. OPPSUMMERING – VÅRE STERKE SIDER SOM SAMARBEIDSPARTNER

(For eksempel markedskunnskap, målgrupper, nisje, skuldersesongtrafikk, mest populære/
spektakulære produkter, osv.)

(Maks. 400 tegn):

4

Operatørbeskrivelsen
Incoming 2015
1. FAKTA OM OPERATØREN
Firmanavn

Tumlare Corporation AS

Adresse
(hovedkontor)

Møllergata 4
Postnr

0179

Sted

Oslo

Organisasjonsnr

977.309.581MVA

Etablert

1972

Telefon

21 31 41 00

Faks

21 31 41 99

E-post

osl@tumlare.com

Totalomsetning
2014

ca 100 mill.

Antall ansatte
i Norge

23 (28 med outbound JTB)

Andre kontorer
(byer eller land)
Nettside og
sosiale medier

Nettside

Twitter

www.tumlare.com

Facebook

Instagram

Andre
Kontaktperson
i Norge

Navn

Ingunn Sakshaug

Tittel

Destination Manager
Norway

E-post

ingunnsa@tumlare.com

Telefon

92 60 44 52

2. PRODUKTER

(Gjelder kun de som inngår i incomingvirksomheten, dvs. produkter som distribueres via mellomledd
som reisebyråer og turoperatører)
Individuelle reiser ferie/fritid

Gruppereiser ferie/fritid

FIT (kortferier, storbyferier, rundturer,
aktivitetsferie osv.)
Utflukter/dagsturer

Serier
Ad-hoc grupper

Arrangementsreiser (f. eks. kultur, sport)

Konferanse-/kongressreiser

Cruiseservice

Technical visits

Incentive

Økoturismereiser (Sertifisert Norsk Økoturismebedrift)

Andre produkter (maks. 200 tegn):

3. VI OPERERER I FØLGENDE REGIONER
Nord-Norge

Trøndelag

Oslo

Sørlandet

Vest-Norge

Øst-Norge unntatt Oslo

Hele landet

Tilleggsinfo (maks. 200 tegn):
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4. SESONGER
Sommer

Vinter

Hele året

Tilleggsinfo (maks. 200 tegn):

5. TIDSFRISTER FOR AVTALEINNGÅELSE, PRISER OG MATERIELL
Sommerprogram
Når starter planleggingen av neste sommerprogram?

August måned

Når er fristen for avtaleinngåelse for neste
sommerprogram?

Oktober måned

Når er materiellfrist (produktinfo, åpningstider, rutetider)
for neste sommerprogram?

November måned

Vinterprogram

Når starter planleggingen av neste vinterprogram?

Aug/sept måned

Når er fristen for avtaleinngåelse for neste
vinterprogram?

April måned

Når er materiellfrist (produktinfo, åpningstider, rutetider)
for neste vinterprogram?

Mars/april måned

Tilleggsinfo (maks. 200 tegn):

6. DISTRIBUSJONSKANALER FOR INCOMINGVIRKSOMHETEN
Reisebyråer

Ca. antall:

Andre agenter (online og offline)

Turoperatører

Ca. antall:

Egne salgskontorer internasjonalt

Annet (cruiseoperatører, transportselskaper osv., maks. 100 tegn):

7. VIKTIGSTE GEOGRAFISKE MARKEDER
Norden
Hvilke land:

Europa
Inntil 5 viktigste land:

Nord-Amerika
Hvilke land: USA

Sør-Amerika
Inntil 5 viktigste land: Brasil

Asia
Inntil 5 viktigste land: Japan, Taiwan,
Sør-Korea, India, Thailand

Afrika
Inntil 5 viktigste land:

Oceania
Hvilke land:

2
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8. AKTUELLE SAMARBEIDSOMRÅDER MED NYE LEVERANDØRER
A. Aktiviteter
Kulturopplevelser
Museer/ kulturhistoriske attraksjoner

Sightseeing
Rundreiser

Festivaler og arrangementer
Andre kunst- og kulturaktiviteter (maks. 100 tegn):
Naturaktiviteter sommer

Naturaktiviteter vinter

Fisking

Hundekjøring

Gårdsbesøk

Nordlys

Jakt

Scooterkjøring

Padling

Ski

Sykling

Skøyter

Vandring/klatring

Annet (maks. 100 tegn):

Annet (maks. 100 tegn):

B. Servering
Mat- og drikkeopplevelser (tradisjonsmat,
lokalmat, gastronomi, etc.)
Kafé

Veikro
Annet (maks. 100 tegn):

Restaurant

C. Transport
Buss

Tog

Charterfly

Transfer og lokal transport

Rutefly

Annen transport (maks. 100 tegn):

Sykling

D. Overnatting
Camping

Rorbu

Hotell

Vandrehjem

Hytte/feriehus

Annen overnatting (maks. 100 tegn):

Leilighet

E. Guider, reiseledere og tolker
Hvilke type tjenester (maks. 200 tegn): Sightseeing guiding, flerdagerstur, TV tolk

F. Andre samarbeidsområder
Hvilke områder (maks. 200 tegn):

3
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9. SPRÅK
Vi ønsker informasjon fra leverandører på følgende språk
Norsk

Engelsk

Tysk

Andre språk (maks. 100 tegn):

10. OPPSUMMERING – VÅRE STERKE SIDER SOM SAMARBEIDSPARTNER

(For eksempel markedskunnskap, målgrupper, nisje, skuldersesongtrafikk, mest populære/
spektakulære produkter, osv.)

(Maks. 400 tegn): Vi er et stort destinasjonskontor i Norge med 23 ansatte hvor vi sitter tett på leverandører
og destinasjonene. Kunnskapen vi besitter internt, hjelper våre 15 salgskontor over hele verden når de selger
reiser til Skandinavia og Norge med å gi våre kunder en trygghet om at deres gjester før og under oppholdet i
Norge blir tatt godt hånd om. Tumlare har eksistert siden 1972.
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Incoming 2013 - Sjekklisten
Sjekklisten er ett av resultatene i prosjektet Incoming 2013. Det
er gjennomført i regi av NCE Tourism-Fjord Norway, NordNorsk Reiseliv,
Innovasjon Norge og Hovedorganisasjonen Virke, (på vegne av deres
bransjeforening NIR - Norske Innkommende Reisearrangørers
Forening). Formålet med Sjekklisten er å gi spesielt mindre
reiselivsbedrifter konkrete råd om hvordan de kan øke salget gjennom
incomingoperatørene; hva slags informasjon trenger operatørene og hva kan
den enkelte bedrift selv gjøre for å lykkes?

Sjekklisten er utarbeidet av Heyerdahl Refsum AS
som er engasjert prosjektledelse for Incoming
2013. Den er basert på resultatene fra en
spørreskjemaundersøkelse blant 27 norske
incomingoperatører i mai/juni 2013 og 16
personlige intervjuer med sentrale reiselivs‐
bedrifter i Fjord Norge og Nord‐Norge i august.
Undersøkelsene avdekket et mangfold av
definisjoner av incomingoperatørens virksomhet.
Primært er incomingoperatøren et mellomledd
mellom bedriftene i Norge og en kunde på et
internasjonalt marked som både kan være en
turoperatør, et reisebyrå eller en konferanse‐
arrangør o.l. Denne kunden har igjen en lokal
kunde som kan være en sluttbruker eller et firma.
Reiselivsbedriftenes produkter blir derfor
distribuert gjennom flere ledd før de når den
viktigste kunden for alle parter; gjesten. Det er
viktig å kjenne til hvilken rolle operatøren har i en
forhandlingssituasjon. Av de 27 incoming‐
operatørene som deltok i spørreskjema‐
undersøkelsen var det bare 7 som svarte at de kun
arbeider som incomingoperatør. Flertallet oppga
at de arbeider på et mangfold av forretnings‐
områder som turoperatører, MICE‐arrangører,
DMC, (Destination Management Company),

cruiseagenter og reisebyrå. Både operatører og
reiselivsbedrifter opplever at prisforhandlinger er
komplekse i en verdikjede med mange ledd og
operatører med flere roller.
I intervjuene med reiselivsbedriftene svarte
mange at de gjerne jobber med incoming‐
operatørene fordi de har kunnskap om inter‐
nasjonale markeder og målgrupper de selv ikke
har ressurser til å følge opp. Videre er det positivt
at forhandlingene kan skje på norsk, og at de
fleste kjenner Norge og bedriftene svært godt. Et
annet viktig argument, som også ble nevnt for å
bruke incomingoperatører, er at de tar
betalingsrisikoen og inngår avtalene med de
internasjonale kundene.
Sjekklisten vil bli oppdatert fortløpende etter
hvert som det kommer nye og gode råd til
hvordan salget på de internasjonale markeder
kan økes gjennom incomingoperatørene.
Ta kontakt med Elisabeth Heyerdahl Refsum
hvis du har synspunkter eller forslag til
forbedring av Sjekklisten; e‐post:
heyerdahl@online.no eller mobil 90 82 82 74
Lykke til med innfyllingen av Sjekklisten
nedenfor. Kan du svare Ja på de fleste
spørsmålene har du nok allerede et godt
samarbeid med incomingoperatørene. Svarer
du Nei på mange av spørsmålene må du se
nærmere på hva du kan gjøre for å endre
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1
1.1.

Tema
Vårt forretningsmessige forhold til incomingoperatørene
Hvis nye/ukjente operatører tar kontakt skaffer vi oss alltid
mer informasjon via kolleger, destinasjons‐/landsdelselskapet
eller Innovasjon Norges utenlandskontor.

1.2.

Vi har alltid en konkret, enkel bookbar pakke med elementer
fra vår egen bedrift tilgjengelig; (som f.eks. overnatting +
servering eller aktivitet + servering).

1.3.

Vi vet hva som er vår bedrifts fortrinn, (USP), som skiller oss ut i
forhold til konkurrentene og fremhever dette aktivt
i salgsarbeidet.

1.4.

Vi har en detaljert beskrivelse på opplevelsen/produktet vi
ønsker å selge med nye bilder, tekster, priser, åpningstider,
kapasitet m.m. på norsk og minimum på engelsk. Vi kan tilby
andre språk ved behov, (vi er klar over at f.eks. tyske gjester
foretrekker tysk).

1.5.

Vi har hjemmeside, materiell og skilt o.l. på flere språk,
(minimum engelsk).
Når vi tilbyr aktiviteter har vi alltid en bekrivelse av varighet, hva
gjesten selv må ta med av utstyr, vanskelighetsgrad o.l.

1.6.

1.7.

Vi har/eller planlegger å tilby online bookbare produkter
og pakker slik at incomingoperatørene kan få sine bestillinger
bekreftet umiddelbart.

1.8.

Vi tester våre pakker med operatørene og gjør de
endringene de mener er nødvendige, men er bevisste på at
vi ikke må endre så mye at det blir skreddersøm hver gang.

1.9.

Når operatørene sier at de «selger alt», ber vi dem
definere hva de selger og til hvem slik at det blir enklere
for oss å velge riktig operatør for vår produkter.

Ja

Nei

Egen kommentar



1.10. Vi er bevisste på at vi er en del av en tur og kjenner hele
programmet inkl. det operatøren har på vår destinasjon og
hvilke andre tjenester de kjøper lokalt. Vi kan derfor tilby
operatørene et konkurransedyktig alternativ.
1.11. Det fremgår tydelig i avtalen med operatøren hva vi konkret
skal levere. Slik unngår vi å måtte ta ansvar for andre opplegg
på destinasjonen, «hull i programmet» eller må fungere som
det lokale turistkontoret.
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Tema

Ja Nei Kommentar

1
Vårt forretningsmessige forhold til incomingoperatørene forts.
1.12. Vi leser alltid godt gjennom avtaleutkastet fra operatørene.
1.13. Vi undertegner ikke avtaler som er for omfattende
eller uklare, da bekrefter vi heller det vi er enige om på e‐post.
1.14. Vi har en gjennomtenkt prisstrategi og er klar over at en
incomingoperatør som fungerer som et mellomledd, må ha en
lavere pris enn vi gir operatører som ikke benytter mellomledd.
1.15. Vi kjenner godt til hva som ligger i begrepene «brutto‐ og netto‐
pris».
1.16. Når vi benytter bruttopris, gir vi incomingoperatørene en bedre
provisjon enn til en utenlandsk turoperatør når de
dokumenterer at de har en mellomleddrolle og skal selge oss
videre til en turoperatør, reisebyrå o.l.
1.17. Vi gir aldri publikum de samme prisene som operatørene får.
1.18. Vi har alltid prisene klare for neste sesong senest 12‐ 15
måneder før ankomst.
1.19. Vi fakturerer i utgangspunktet for hele oppholdet/tjenesten før
ankomst og alltid hvis det er en ny operatør.
1.20. Vi har en gradert faktureringsplan f.eks. en fast %‐andel som
forfaller 60‐30 dager før ankomst og alltid siste andel senest 14
dager før ankomst
1.21. Når operatøren eller reiselederen leverer voucher, faktureres
alt i ettertid.
1.22. Vi besvarer alle henvendelser fra operatørene senest
innen 24 timer.
1.23. Vi tilbyr operatørene en fast kontaktperson i bedriften.
1.24. Vi er også åpne for booking i helgene.
1.25. Vi har god erfaring med at operatørene har informert
gjestene om våre tilbud som kan kjøpes etter ankomst som spa,
ekstra utflukter, konserter m.m.
1.26. Operatørene er flinke til å fortelle oss hva de vil ha i forkant, slik
at det ikke blir noen misforståelse når gjestene kommer.
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1

Tema
Vårt forretningsmessige forhold til incomingoperatørene forts.

Ja

Nei Kommentar

1.27. Vi har en god dialog med operatørene i etterkant av oppholdet.
1.28. Vi er bevisste på at det høyre kostnadsnivået i Norge forutsetter
at turistene som kommer hit har en god økonomi. Denne
gruppen reisende stiller i økende grad krav til kvalitet, og vil
ikke lenger stå i kø og være en del av en tradisjonell gruppe‐
reise, men etterspør private tjenester for individuelle opplegg.
1.29. Våre operatørkunder er bevisste på at vi også må tjene penger
for å kunne levere et godt produkt.
1.30. Vi gir aldri direkte «ytelser» til reiseledere og sjåfører som
kan bli vurdert som korrupsjon, (provisjon i butikker og av
billetter o.l.) Spesielt ikke hvis de lover en liten motytelse,
som f.eks. å ta med gjester neste gang de kommer forbi.
1.31. Vi foretrekker forhåndsbestillinger av billetter ol. slik at vi
får oversikt over hvilke selskaper som står bak. Da unngår
vi også at reiselederen selger billettene til full pris til gjestene
og beholder rabatten selv i stedet for at selskapet får den.
1.32. Vi er svært bevisste på å bygge nettverk med operatør‐
selskapene og ikke med den enkelte reiseleder eller sjåfør.
1.33. Hvis operatørene ønsker det, drar vi på salgsbesøk og
informerer relevante ansatte om både våre produkter og
destinasjonen generelt.
1.34. Hvis det produktet vi selger er en del av et tidsavgrenset
prosjekt gjør vi operatøren oppmerksom på det.
1.35. Når vi skal på salgsbesøk i utlandet spør vi alltid operatøren
på forhånd hvor lang tid de kan avsette, hva de ønsker mer
informasjon om og hvilken kleskode som gjelder i slike
møter.
1.36. Vi tilbyr operatørene å samarbeide om gjennomføring av
studieturer/visningsturer.
1.37. Vi har klare avtaler med destinasjons‐/landsdelsselskapet
om en viss kostnadsdekning hvis vår bedrift benyttes ekstra mye
til presse/visningsturer som kommer hele destinasjonen til
gode, spesielt i høysesongen.
1.38. Vi er forsiktige med å gi operatørene markedstilskudd eller
kjøpe annonser i katalogene deres før vi kjenner dem godt eller
destinasjonen er enig om å støtte opp om f.eks. testing av nye
produkter.
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2
2.1
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

Tema
Vi får følgende informasjon om gjestene fra incoming‐
operatørene før ankomst
Hvilket land de kommer fra og formål med Norgesreisen.

Navn og telefonnummer på reiseleder/kontaktperson hvis vi
trenger å ta kontakt underveis.

2.7.

Navn på gruppen, ikke bare et nummer/kode slik at
vi kan gi en mer personlig velkomst og skilte korrekt.
Tema
Andre forhold
Vi kjenner de 5 viktigste attraksjonene i regionen som er
avgjørende for at operatørene har oss med i programmet.

3.2.
3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

Nei Kommentar

Hvilket språk vi må kunne kommunisere på.
Hvilket servicenivå de forventer, inkl bekledning på
personalet m.m.
Hvilken mat de ikke kan spise/allergier.
Hvilke menyer de får underveis slik at vi ikke serverer det
samme som alle andre.

2.6.

3
3.1.

Ja

Ja

Nei Kommentar

Vi har personlig besøkt disse attraksjonene i løpet
av de siste 2 årene.
Vi vet hvilke produkter/bedrifter som har den mest verdi‐
skapende effekten både for destinasjonen og vår bedrift,
og støtter opp om disse bedriftene hvis det er nødvendig.
Vi er klar over at Norge i økende grad har fått et rykte om at
det ikke er samsvar med pris og kvalitet. Vi vil derfor legge
større vekt på gjestfrihet og opplæring i kundebehandling.
Vi kjenner til Innovasjon Norges kurs i «Pakking, salg og
distribusjon» og vet at det også inkluderer et e‐læringskurs
i «Lov om Pakkereiser» som er utviklet av BIT Reiseliv.
Vi er kjent med at det også er tilsvarende regelverk som
«Lov om Pakkerreiser», som gjelder for Europa, også på de
oversjøiske markedene
Vi er kjenner til boken Internasjonal skikk og bruk av Henrik
Ulven (Findexa forlag). Boken gir en generell innføring i
interkulturell kommunikasjon og gir en grundig beskrivelse av
forholdene i 63 land inklusive Norge. Boken omtaler blant annet
generelle kulturtrekk, historie, styreform, økonomi og
næringsliv samt forretningsskikk, "regler" ved
forhandlinger og bruk av gaver.
Vi er klar over at til syvende og sist er det vårt eget ansvar
å skaffe kunder.
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Incoming 2013
Rapport fra en spørreundersøkelse blant
norske incomingoperatører
12.12.2013

Rapporten er utarbeidet av
Heyerdahl Refsum AS
på oppdrag av
Innovasjon Norge
NCE Tourism – Fjord Norway
NordNorsk Reiseliv AS og Virke

Forord
Den økende etterspørselen etter helhetlige reiselivstilbud stiller omfattende og til dels nye krav til
næringen om å kunne tilby attraktive pakkeløsninger for de reisende. Også i den nasjonale
reiselivstrategien oppfordres reiselivet til å utvikle produktpakker og gjøre dem salg‐ og
bookningsbare.
På en felles samling mellom Virkes medlemmer i Norske Innkommende Reisearrangørers
forening (NIR) og Innovasjon Norge Reiseliv & Kultur i februar 2013 ble det diskutert hva som
kan gjøres konkret for å følge opp disse utfordringene. De to deltagende landsdelsselskapene,
NordNorsk Reiseliv AS og Fjord Norge AS med sitt klyngeprosjekt NCE Tourism – Fjord Norway,
var bevisste på at skal mangfoldet av reiselivsbedrifter i deres regioner lykkes med å bli
bookbare, må de få tilgang til kunnskap om incomingoperatørene.
Våren 2013 besluttet Innovasjon Norge, Virke v/NIR, NCE Tourism‐Fjord Norway og NordNorsk
Reiseliv om å samarbeide om et felles prosjekt, Incoming 2013, for å få mer kunnskap om
norske incomingoperatørers betydning for norsk reiseliv. Prosjektet skal også bidra til at det
utarbeides en sjekkliste hvor reiselivsbedriftene kan få konkrete råd om hva slags informasjon
operatørene trenger for å gjøre dem salgbare på de internasjonale markeder. Partene har
engasjert Heyerdahl Refsum AS til å ivareta prosjektledelsen, og her har Cand. scient. Elise Aasen
hatt ansvaret for det datatekniske arbeidet med programmering og design av undersøkelsen.
Siviløkonom MBA Kjetill Gunnarson har gått gjennom incomingoperatørenes hjemmesider og
blant annet på denne bakgrunn gitt innspill til spørreskjema.
Fagsjef Sigrid Helland i Virke var sentral i utarbeidelsen av spørreskjemaet og avdelingssjef Sigrid
Oterholm Hoem i Innovasjon Norge gikk gjennom de foreløpige resultatene med prosjektleder
Elisabeth Heyerdahl Refsum og kom med sine anbefalinger til analysearbeidet. En ekstra takk til
27 incomingoperatører som, i en travel oppkjøring til sommersesongen, tok seg tid til å besvare
spørreskjemaet.
12. desember 2013
Styringsgruppen for Incoming 2013
Prosjekteierne:
Marcel Niederhauser
NCE Tourism Fjord Norway

Hilde C. Solheim, (leder)
Hovedorganisasjonen Virke

John‐Steve Linløkken,
NordNorsk Reiseliv AS

Siri Tallaksen (observatør)
Innovasjon Norge Reiseliv og Kultur
Styret i NIR (Norske Innkommende Reisearrangørers forening):
Harald Riisnæs
Travel Planners

Anette Karlsson (leder)
Haman

Knut Volden
Nordic Cruise Services

Thor M. Gjerde
Travel Traders

Jan Sortland
Norwegian‐Adventures

Britt Elton
Norske Bygdeopplevelser

Rob Mulder
Nordic Tours Norge

Christine Gaffney
The Travel Designer

Lill Parker
Tumlare

Mette Sjøberg
Try Norway
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1 Sammendrag
 Formål: Undersøkelsen er et viktig tiltak i prosjektet Incoming 2013. Den skal synliggjøre operatørenes
betydning ved å gi ny kunnskap om totalomsetning, fordeling på produktkategorier, regioner og
markeder. Videre få fram samarbeidserfaringer med norske reiselivsbedrifter og destinasjons‐
/landsdelsselskaper. Dette skal også bidra til å gi konkrete punkter til en sjekkliste med hva slags
informasjon operatørene trenger for å gjøre reiselivsproduktene internasjonalt salgbare.
Metode: Spørreskjemaet ble testet og undersøkelsen gjennomført med et nettbasert analyseverktøy.
Hele populasjonen på 27 operatører svarte.
 Operatørenes virksomhet: Dekker et mangfold av forretningsområder. Bare 7 av de 27 arbeider kun som
incomingoperatør. De øvrige arbeider også som turoperatører, MICE‐arrangører, DMC, (Destination
Management Company), cruiseagenter og reisebyrå. De har et bredt spekter av produktpakker for
«Groups, Special Interest Tours, FIT, MICE, Congress and Conference Technical Visits, Excursions».
Distribusjonskanaler: Alle har utenlandske turoperatører som kunder og vel 70 % har også reisebyråer.
Halvparten har en kombinasjon av både utenlandske turoperatører/direktesalg eller
reisebyråer/direktesalg. Fire har også Cruiseselskaper. Internasjonale markeder: Alle har
distribusjonskanaler i Europa, 16 svarer Nord‐Amerika, 9 Asia og 9 Oseania (les Australia), 8 Sør‐Amerika
og 3 Afrika (les Sør‐Afrika). Viktigste regioner/land: Europa er den klart viktigste regionen og de viktigste
geografiske markedene er Tyskland, (15 svar), etterfulgt av Storbritannia, (10) og Frankrike, (9). I de andre
verdensdelene fordeler svarene seg på de største med USA (12), Canada (8), Japan (3), Brasil (7) og
Australia (7).
 Nøkkeltall: Operatørene oppgir å ha en samlet totalomsetning på incomingvirksomheten på vel en
milliard, (1 013 mill. kr ), hvorav tre cruiseagenter hadde hele 34 % av totalomsetningen. De er derfor skilt
ut som egen gruppe i økonomianalysene. Da det er første gang denne type undersøkelse gjennomføres
må alle nøkkeltall behandles som anslag og med varsomhet. Omsetningen fra markedene viser forskjeller
mellom incomingoperatører og cruiseagenter. Cruise har 75 % av omsetningen fra Europa og 25 % fra
USA, mens Incoming har 56 % fra Europa, 28 % fra Asia, 10 % fra USA og 3 % fra både Oseania/Australia og
Sør‐Amerika. Regionale innkjøp i Norge: De fire Vestlandsfylkene, (Fjord Norge), dominerer med en
totalomsetning på 459 mill. kr. eller 45 % av totalen som er litt mer enn den totale omsetning i Nord‐
Norge, Oslo og Midt‐ Norge til sammen, (455 mill. kr.). Omsetningen fordelt på produktkategorier viser at
Transport er den største kategorien med 412 mill. kr (41 %) av omsetningen, etterfulgt av Overnatting og
servering med 34 % og Opplevelser og aktiviteter med 25 %.
 Samarbeid: På en skala fra 1‐5 hvor 3 er middeltall får reiselivsbedriftene best skår for «Godt kjennskap
til eget produkt, positive til å samarbeide om studieturer, har hjemmeside med mye oppdatert
informasjon og positive til å samarbeide med andre bedrifter på destinasjonen». De får lavest skår for
«Har tilfredsstillende kunnskap om hvordan Incomingbransjen jobber, kjenner Lov om Pakkereiser og gir
ikke de samme prisene til våre kunder (turoperatørene, cruise m.m.) som vi får.» I forhold til samarbeidet
med reisemålsselskapene, (landsdel og destinasjon) får de best skår for «Kjenner de riktige
kontaktpersonene på bedriftene, driver med booking selv, men ser ikke på oss som konkurrenter, har god
produktkunnskap om alle reiselivsbedriftene på destinasjonen. De får lavest skår for «Flinke til å
informere om pressebesøk fra markeder og tema vi jobber med, tilfredsstillende kunnskap om hvordan
Incoming jobber, inkl. Pakkereiselov, provisjoner, netto/ bruttopriser, flinke til å måle resultater av sine
tiltak, samler inn info, setter sammen pakker med pris slik vi ønsker og flinke til å gi info om nye, små og
spennende produkter, inviterer oss på studieturer og flinke til å holde oss oppdatert om destinasjonen,
samt ør å prioritere noen bedrifter og sender ikke bare listen over alle medlemmene».
 Vurdering av Norge som reisemål: Ikke uventet er de mest positive faktorene for at Norge blir valgt
naturen, naturopplevelser og at landet oppfattes som eksotisk. Også forhold som rent, trygt, vakkert,
sikkert og velorganisert nevnes av flere. Det eneste geografiske området/landskapet som nevnes er
fjordene samt nordlys som fenomen. For aktiviteter nevnes bl.a. vandring, sportsfiske og fiske samt mat‐
og kulturopplevelser. Som negative faktorer svarer de fleste det norske pris‐ og servicenivået. Andre
negative forhold som nevnes av flere er hotellkvaliteten og overnattingsstandard generelt.
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2 Innledning
2.1 Formål
Denne undersøkelsen er ett av tiltakene i prosjektet «Incoming 2013» der de tre hovedmålene
er:
1. Lage en god beskrivelse og analyse av hvilke type produkter som er salg‐ og
bookningsbare i det internasjonale markedet gjennom de norske incoming‐
operatørenes distribusjonskanaler
2. Utarbeide en analyse av norske incomingoperatørers omsetning for både å synliggjøre
betydningen av denne delen av reiselivsnæringen og å gi kunnskap om hvilke typer
bedriftskategorier som får trafikken
3. Utarbeide en sjekkliste hvor reiselivsbedriftene kan få konkrete råd om hva slags
informasjon incomingoperatørene trenger om deres produkter for å gjøre dem
salgbare på de internasjonale markeder
Det er første gang det gjennomføres en kartlegging av incomingoperatørenes virksomhet slik det
er blitt gjort i denne undersøkelsen hvor formålet har vært å få bedre og ny kunnskap om deres:






Totalomsetning og fordeling på produktkategorier, regioner i Norge og internasjonale
markeder
Samarbeidserfaringer med norske reiselivsbedrifter og destinasjons‐ og landsdels‐
selskaper
Forslag til ord og begreper som det bør lages felles definisjoner for. Dette for å sikre
at operatører og reiselivsbedrifter, (leverandører), snakker «samme språk» når det
gjelder forretningsvilkår, forhandlinger m.m
Punkter til sjekklisten

2.2 Metode
Populasjonen for undersøkelsen er medlemmene i Virkes gruppe for Norske Innkommende
Reisearrangører (NIR), samt Innovasjon Norges adresseliste over incomingoperatører – som i
stor grad er sammenfallende med NIRs medlemmer.
Spørreskjemaet ble utarbeidet i samarbeid med fagsjef Sigrid Helland, Virke og testet av
prosjekteierne og styret i NIR før det ble sendt ut i midten av april 2013. Ved eventuelle
tilsvarende undersøkelser i framtiden bør det tas hensyn til sammenfallende og relevante
spørsmålsstillinger i Innovasjon Norges nye Turistundersøkelse.1 Den undersøkelsen ble
gjennomført for første gang i 2012.

Respondenter
Prosentdel

Totalt

Svart

Ikke svart

27

27

0

100 %

100 %

0%

Tabell 1 – Respons på undersøkelsen

I utgangspunktet var populasjonen 37 bedrifter, men 10 ble slettet av forskjellige grunner.
3 opplyste at de ikke driver med incoming, 3 er datterselskaper i et konsern hvor ledelsen ved
1

«Oppsummeringen av sommeren 2012»
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hovedkontoret svarte på vegne av alle. De siste 4 svarte ikke etter flere purringer og ble slettet,
også fordi de hadde en forholdsvis beskjeden omsetning i 2012 (kilde: proff.no). Det ble foretatt
fem purrerunder i mai/juni for å få svar fra alle 27, og det ble satt strek 30. juni 2013 da alle 27
hadde svart.
Under analysen av resultatene ble det klart at 3 av de 25 respondentene, som hadde svart på
spørsmålene om økonomiske nøkkeltall, var cruiseagenter. Disse 3 har samlet en tredjedel,
34 %, av den totale incomingomsetningen. Da de foreløpige resultatene ble gjennomgått med
avdelingsleder Sigrid Oterholm Hoem i Innovasjon Norge var hennes anbefaling å skille ut de 3
cruiseagentene som en egen gruppe for de spørsmålene hvor spesielt omsetning har betydning
for resultatene. Denne anbefalingen ble fulgt opp.
Videre må det understrekes at det hersker en viss usikkerhet både om de oppgitte total‐
omsetningstallene og nøkkeltallsfordelingene. Dette fordi det er første gang denne type
undersøkelse gjennomføres og flere av respondentene har bekreftet at de ikke har regnskaps‐
systemer som registrerer de tallene det er bedt om her. Det har derfor vært nødvendig med
manuelle beregninger og en viss grad av anslag. Det er også viktig å understreke at en ukjent,
men nok betydelig del av incomingomsetningen til Norge kommer fra operatører med kontor i
København og andre europeiske innfallsporter for internasjonal trafikk. Det har ikke ligget
innenfor prosjektets rammer å innhente opplysninger fra disse operatørene. Dette er forhold
man må ta hensyn til dersom det skal gjennomføres tilsvarende undersøkelser i framtiden.
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Del A. Faktadelen
3 Om bedriftene
3.1 Etableringsår
Tabellen nedenfor viser de deltakende bedriftenes etableringsår.

Antall

Prosentandel

2010‐2012

4

15 %

2000‐2009

8

30 %

1990‐1999

8

30 %

1980‐1989

3

11 %

1950‐1979

2

7%

Før 1950

2

7%

Totalt

27

100 %

Etableringsår

Tabell 2 – Etableringsår (besvart av alle 27 respondenter)

Den eldste av de 27 bedriftene ble etablert med daværende eiere allerede i 1850. Et flertall,
20 bedrifter (ca. 75 %), er etablert etter 1990. Nesten alle – 26 av 27, er organisert som aksjeselskap.

3.2 Virksomhetstype 2013
Respondentene ble spurt hvilken type virksomhet deres bedrift er. Det var mulig å krysse av for
flere typer.

Figur 1 – Hvordan bedriftene beskriver sin type virksomhet (besvart av alle 27 respondenter)
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Det er krysset av for 8 av de 9 gitte virksomhetsalternativene, og dette synliggjør mangfoldet i
arbeidsområdene til disse bedriftene. Det er 20 av 27 bedrifter (75 %) som har svart at de driver
som incomingoperatør. 10 svarer «Turoperatør», 8 «MICE‐arrangør», og 5 «DMC – Destination
Management Company». Så oppgir 3 at de driver som «Cruiseagent» og disse er skilt ut som en
egen gruppe når det har betydning for resultatene, som nevnt i avsnittet 2.2. Metode. Det
eneste alternativet som ikke ble avkrysset er «Busselskap». I tillegg til de oppgitte svarene ble
«PCO» (Professional Congress Organiser) nevnt av én respondent.
Det er bare 7 av de 27 (25 %) som svarer at de kun arbeider som incomingoperatør. Det er flere
forklaringer til at så mange arbeider på en rekke områder; bl.a. den glidende rolle/
oppgavedeling mellom aktørene i reiselivet, de tradisjonelle distribusjonskanalene har vært
under press i mange år med den økende konkurranse fra de nye onlinekanalene.

3.3 Nøkkeltall 2012
Samlet har 25 av de 27 respondentene oppgitt en omsetning for incomingdelen av virksomheten
– til sammen på vel 1 013 mill. kroner. Fordelingen av omsetningen framgår under:
Omsetning –
incomingvirksomheten (NOK)

Antall

Prosentandel

Under 5 mill.

9

36 %

5 – 20 mill.

8

32 %

21 – 100 mill.

4

16 %

Over 100 mill.

4

16 %

Totalt

25

100 %

Tabell 3 – Totalomsetning (besvart av 25 av 27 respondenter)

Det er flest bedrifter med en omsetning på under 5 mill. (9), og mellom 5‐20 mill. (8). 4 oppgir
mellom 21 – 100 mill., og 4 svarer over 100 mill. De 3 respondentene som oppgir at hele eller en
betydelig del av incomingomsetningen kommer fra virksomheten som cruiseagent, har en
samlet omsetning på 343 mill. kr, noe som utgjør 34 % av den totale incomingomsetningen.
Dette er som nevnt tidligere en så stor andel at de 3 cruiseagentene skilles ut som egen gruppe
når det er metodisk relevant for resultatene og de øvrige omtales som incomingoperatørene.

3.3.1 Antall gjester/pax i 2012
De 13 incomingoperatørene som svarte på dette spørsmålet, hadde samlet 73 280 gjester.
Det er store forskjeller mellom bedriftene da tallene varierer fra 210 til 35 000 gjester.
Cruiseagentenes tall er ikke tatt med her fordi de også håndterer mange tusen gjester på et
mangfold av utflukter.

3.3.2 Antall ansatte i Norge 2013
Antall ansatte

Antall

Prosentandel

Mindre enn 5

14

67 %

5 – 20

7

33 %

Totalt

21

100 %

Tabell 4 – Antall ansatte (besvart av 21 av 27 respondenter)
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Samlet hadde de 21 bedriftene som svarte på dette spørsmålet 104 ansatte. Som det framgår av
tabellen har de fleste mindre enn 5, og ingen har mer enn 20 ansatte.

3.3.3 Operatørenes produktpakker 2013

Figur 2 – Operatørenes produktpakke (besvart av 27 av 27 respondenter)

Alle 27 respondentene svarte på dette spørsmålet og det tilbys et bredt spekter av
produktpakker. 22 har «Groups», 19 «Special Interest Tours», 18 har pakker for «FIT» (Foreign
Independent Traveller). Fellesbegrepet «MICE» (Meetings, Incentives, Conferences and
Exhibitions/Events), ble bevisst splittet opp i spørreskjemaet. Dette fordi en gjennomgang av
respondentenes hjemmesider viste at ikke alle hadde alle tilbudene. «Incentives» tilbys av de
fleste (16 stk.), og så følger «Events» (9), «Meetings» (8) og «Congress and Conferences» (6).
«Technical Visits» og «Excursions» tilbys av 15.
I de personlige intervjuene med respondentene skal de forskjellige produktpakkene gjennomgås
nærmere. Dette for å få fram gode råd og erfaringer til hva som kjennetegner de forskjellige
produktene og hvordan reiselivsbedriftene kan tilpasse sine tilbud og tjenester best mulig til
dette.
Andre svar fra respondentene:



Aktivitetsferie: sykkel‐, ski‐, og fotturer
Turer med basis i aktiv ferie, vandring, sykling, skiturer og rundturer
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3.3.4 Distribusjonskanaler 2013

Figur 3 – Distribusjonskanalene (besvart av 18 av 27 respondenter)

Her svarte alle 18, som svarte på dette spørsmålet, at «Utenlandske turoperatører» er den
viktigste distribusjonskanalen etterfulgt av «Utenlandske reisebyråer» (13.). Så følger 9 som
svarer en kombinasjon av «Både utenlandske turoperatører og direktesalg» og 8 som svarer
«Både utenlandske reisebyråer og direktesalg». «Cruiseselskaper» oppgis av 4.
Andre kommentarer fra respondentene:






Direktesalg på det norske markedet
Onlinesalg
Direktesalg via internett
Utenlandske incentivehus
Egne salgskontor i London og Asia

Resultatene viser at incomingoperatørene arbeider med et bredt mangfold av distribusjons‐
kanaler. Det kan nok være fornuftig å få bedre beskrivelser på hvordan de definerer ulike
distribusjonskanaler, (Jfr. også avsnitt 6.4 Begrepsdefinisjoner lenger bak). I en evt. framtidig
undersøkelse vil det også være interessant å få nøkkeltall, evt. en prosentandel av
virksomheten, fordelt på de forskjellige distribusjonskanalene.
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4 Markedsprioriteringer
4.1 Internasjonale markeder med distribusjonskanaler for
Norgesreiser
4.1.1 Verdensdeler

Figur 4 – Distribusjonskanaler i internasjonale markeder (besvart av 26 av 27 respondenter)

Her ble respondentene bedt om oppgi hvilke internasjonale markeder de har
distribusjonskanaler i for reiser til Norge. Det var mulig med flere kryss og alle 26 som svarte har
distribusjonskanaler i Europa, etterfulgt av 16 som jobber med Nord‐Amerika, 9 i Asia, 9 i
Oseania (les Australia), 8 i Sør‐Amerika og 3 i Afrika (les Sør‐Afrika).
På neste side følger resultatene over hvilke land som prioriteres i de enkelte verdensdelene.
Vi vil her nevne at i Innovasjon Norges Turistundersøkelsen for 2012 benyttes inndelingen Norge,
Øvrige Skandinavia, Øvrige Europa og Øvrig Verden slik at resultatene ikke direkte kan
sammenlignes.
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4.1.2 Viktigste geografiske markeder – land
Her ble respondentene bedt om å krysse av for inntil 3 land i de forskjellige regionene/ verdens‐
delene.
Europa
Europa

Antall svar

Prosentandel

Tyskland

15

23 %

Storbritannia

10

15 %

Frankrike

9

14 %

Russland

6

9%

Nederl. (3), BeNeLux (1) Belgia (1)

5

8%

Sveits

4

6%

Italia

3

5%

Østerrike

3

5%

Polen, Spania, Finland, Ukraina

2 på hver

3 % på hver

Danmark, Irland, Tsjekkia

1 på hver

1 % på hver

66

100 %

Totalt

Tabell 5 – Bedriftenes viktigste land i Europa (besvart av 24 av 27 respondenter)

Europa er den klart viktigste regionen, og de viktigste geografiske markedene er Tyskland,
etterfulgt av Storbritannia og Frankrike.

Asia
Asia

Antall

Prosentandel

Japan

3

25 %

Indonesia

2

19 %

1 på hver

8%

12

100 %

India, Hong Kong, Singapore,
Taiwan, Filippinene, Kina, Sør‐Korea
Totalt

Tabell 6 – Bedriftenes viktigste land i Asia (besvart av 6 av 27 respondenter)

3 operatører har krysset av for Japan som viktigste marked i Asia, etterfulgt av Indonesia og en
rekke øvrige land som alle fikk ett kryss hver.
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Nord‐Amerika
Nord‐Amerika

Antall svar

Prosentandel

USA

12

50 %

Canada

8

33 %

Mexico

4

17 %

Totalt

24

100 %

Tabell 7 – Bedriftenes viktigste land i Nord‐Amerika (besvart av 13 av 27 respondenter)

Her har 12 krysset av for USA som sitt viktigste marked, etterfulgt av 8 for Canada og
4 Mexico.

Sør‐Amerika
Sør‐Amerika

Antall svar

Prosentandel

Brasil

7

70 %

Argentina

2

20 %

Peru

1

10 %

Totalt

10

100 %

Tabell 8 – Bedriftenes viktigste land i Sør‐Amerika (besvart av 7 av 27 respondenter)

Brasil er det klart viktigste markedet i Sør‐Amerika.

Afrika
Afrika
Sør‐Afrika

Antall

Prosentandel

1

100 %

Tabell 9 – Bedriftenes viktigste land i Afrika (besvart av 1 av 27 respondenter)

Det er bare én operatør som har krysset av for distribusjonskanaler i Afrika, og dette er i Sør‐
Afrika.

Oseania/Australia
Oseania

Antall svar

Prosentandel

Australia

7

100 %

Tabell 10 – Bedriftenes viktigste land i Oseania (besvart av 7 av 27 respondenter)

Det er 7 operatører som har krysset av for Oseania – alle for Australia.
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4.2 Omsetning i Norge i 2012 fra de forskjellige markedene
Her ble respondentene spurt om hvor deres kunder kommer fra, (i prosentandeler). Så er hver
respondents svar vektet i forhold til omsetning for å få et riktig totalbilde av hvor store disse
kundegruppene er i forhold til hverandre.
Incoming‐
operatørene
Marked

Omsetning
(mill. kr)

Europa

Cruiseagentene

%

Omsetning
(mill. kr)

370

56 %

Asia

186

Nord‐Amerika

Totalt

%

Omsetning
(mill. kr)

%

257

75 %

627

62 %

28 %

0

0%

186

19 %

65

10 %

85

25 %

150

15 %

Oseania (Australia)

23

3%

1

0%

24

2%

Sør‐Amerika

23

3%

0

0%

23

2%

Afrika (Sør‐Afrika)

3

0%

0

0%

3

0%

670

100 %

343

100 %

1 013

100 %

Totalt

Tabell 11 – Fordeling av omsetning i Norge fra internasjonale markeder (besvart av alle 27 respondenter)

Her blir forskjellene mellom incomingoperatører og cruiseagenter synliggjort. Cruiseagentene
har 75 % av omsetningen fra Europa og 25 % fra USA. Incomingoperatørene har trafikk fra flere
verdensdeler; 56 % fra Europa, 28 % fra Asia, 10 % fra USA og 3 % fra både Oseania/ Australia og
Sør‐Amerika. Den totale incomingomsetningen til Norge, 1 013 mill. kr, fordelt på markedene for
både incomingoperatørene og cruiseagentene framgår av figuren nedenfor

Figur 5 – Fordeling av omsetning totalt (både incomingoperatører og cruiseagenter)
(besvart av alle 27 respondentene)
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4.3 Regionale innkjøp i Norge 2012
Respondentene ble også spurt om hvilke regioner i Norge de sender sine kunder til. Her er
prosentandelene hver enkelt oppga vektet i forhold til deres omsetning og gir følgende
fordeling:
Incoming‐
operatørene
Omsetning
(mill. kr)

Vest‐Norge

Cruiseagentene

%

Omsetning
(mill. kr)

234

35 %

Nord‐Norge

148

Oslo

Totalt

%

Omsetning
(mill. kr)

%

225

66 %

459

45 %

22 %

81

24 %

229

23 %

128

19 %

29

8%

157

16 %

Midt‐Norge

66

10 %

3

1%

69

7%

Øst‐Norge u/Oslo

61

9%

3

1%

64

6%

Sør‐Norge

33

5%

2

0%

35

3%

Totalt

670

100 %

343

100 %

1013

100 %

Region

Tabell 12 – Innkjøp i Norge 2012 fordelt på regionene (besvart av 25 av 27 respondenter)

De fire Vestlandsfylkene (Fjord Norge) dominerer med en totalomsetning på 459 mill. kroner,
45 % av totalomsetningen. Dette er litt mer enn hele omsetningen i Nord‐Norge, Oslo og Midt‐
Norge til sammen, (455 mill. kroner).

Figur 6 – Innkjøp i Norge 2012 fordelt på regionene (besvart av 25 av 27 respondenter)
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4.4 Omsetning fordelt på produktkategoriene 2012

Omsetning
Kategorier

Incoming‐
operatørene

Cruiseagentene

Mill. kr

%

Mill. kr

Hotell

212

32 %

7

Turistbuss

84

13 %

Guider, reiseledere, tolker

39

Servering/restaurant

%

Totalt
Mill. kr

%

2%

219

22 %

130

38 %

214

21 %

6%

85

25 %

124

12 %

43

6%

51

15 %

94

9%

Ferge (innenlands)

66

10 %

0

0%

66

7%

Naturaktiviteter2

29

4%

29

8%

58

6%

Hurtigruten

50

8%

0

0%

50

5%

Museer

13

2%

32

9%

45

4%

Tog

39

6%

6

2%

45

4%

Ferge/rederi (utenlands)

34

5%

0

0%

34

4%

Annen overnatting

32

5%

0

0%

32

3%

Excursions/utflukter

15

2%

3

1%

18

2%

Andre kunst/kulturaktiv.

7

1%

0

0%

7

1%

Leiebil

3

0%

0

0%

3

0%

Andre kategorier

2

0%

0

0%

2

0%

Rutebuss

2

0%

0

0%

2

0%

Cruise

0,4

0%

0

0%

0,4

0%

Totalt

670

100 %

343

100 %

1 013

100 %

Tabell 13 – Total omsetning av ulike reiselivsprodukter i 2012 (besvart av 24 av 27 respondenter)

Av den totale incomingomsetningen på vel én milliard kr (1 013 mill. kr) er det «Hotell» med
22 % og «Turistbuss» med 21 % som har den største andelen av omsetningen. De 3
cruiseagentene har, ikke uventet, nærmere 61 % av den totale turistbussomsetningen.
Tabellen på neste side viser omsetningsfordelingen når produktkategoriene er slått sammen i
hovedgrupper.

2

Fottur, kajakk, sykkel, jakt, fiske m.m
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4.4. 1 Omsetning ‐ hovedkategorier
Omsetning
Kategorier

Totalt
Mill. kr

%

Transport:
Turistbuss, Hurtigruten, Cruise, Tog, leiebil, rutebuss
Ferge/rederi (utenl.) Ferge (innenl.)

414

41 %

Overnatting og servering:
Hotell, annen overnatting og servering/restaurant

345

34 %

Opplevelser og aktiviteter:
Guider, reiseledere og tolker. Naturaktiviteter,
museer, Excurs/utflukter, Andre kunst/kulturaktiv.

252

25 %

2

0%

1 013

100 %

Andre kategorier
Totalt

Tabell 14 – Total omsetning av ulike reiselivsprodukter i 2012 gruppert etter hovedkategorier
(besvart av 24 av 27 respondenter)

Transport er den største kategorien med 412 mill. kr (41 %) av omsetningen, etterfulgt av
Overnatting og servering, (34 %) og Opplevelser og aktiviteter, (25 %).
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Del B. Sjekklisten
5 Samarbeidskartlegging
5.1 Samarbeid med reiselivsbedriftene
Operatørene besvarte 14 tematiserte spørsmål angående samarbeidet med reiselivsbedriftene,
formulert som påstander. Det ble benyttet en skala fra 1 – 5 hvor 5 er helt enig / mest positiv og
1 er helt uenig/mest negativ. 3 er middeltall. Vedlegg 2 på s. 31 viser resultatene i tabellform.

Figur 7 – Samarbeid med reiselivsbedriftene (besvart av 25 av 27 respondenter)

Operatørene gir reiselivsbedriftene høyest skår på at de «Har godt kjennskap til eget produkt»
(3,96). Også påstandene «Positive til å samarbeide om studieturer», «Har en hjemmeside med
mye oppdatert informasjon» og «Positive til å samarbeide med andre bedrifter på destina‐
sjonen» får en skår på mellom 3,42 og 3,50 – altså godt over 3.0.
Lavest skårer «Har tilfredsstillende kunnskap om hvordan Incomingbransjen jobber» (2,13) og
«Kjenner innholdet i Lov om Pakkereiser» (2,44). Operatørene er også uenig i påstanden om at
bedriftene ikke gir samme priser til incomingoperatørens kunder. Noe av denne kritikken må
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nok incomingoperatørene ta sin del av ansvaret for når en ser på mangfoldet i virksomheten
deres (jfr. avsnitt 3.2. Virksomhetstype 2013). Resultatene viser i hvert fall med all tydelighet at
det er behov for økt kunnskap om incomingoperatørenes virksomhet spesielt, men også hele
bredden av distribusjonskanaler generelt.
Andre kommentarer fra respondentene:






Det er vanskelig å svare på dette, mange er veldig flinke, mens noen er helt håpløse
når det gjelder tilbakemeldinger
Varierer veldig fra bedrift til bedrift
Det er blitt mer og mer vanlig at vi må betale mer enn det direktekunder må betale,
altså høyere enn rack rate! Våre byråkunder får samme pris som oss, så vi får ingen
fordeler!
Vi samarbeider med produkteier om priser, bilder og tekster og vi tar ansvaret for
oversetting m.m. Vi er ved kontraktinngåelse klar på at alle skal selge til samme pris.
Bedriftene får egen hjemmeside på vår web med oppdatert informasjon

5.1.1 Ønsket servicenivå – tilgjengelighet
Hvor tilgjengelige forventer incomingoperatørene at reiselivsbedriftene skal være? Her ble det
stilt spørsmål om både skriftlig henvendelser og pr. telefon.
Skriftlige henvendelser
Både for henvendelser om generell informasjon og booking via e‐post og faks forventer over 2/3
svar i løpet av samme arbeidsdag og totalt forventer 90 % svar senest i løpet av 24 timer.
Telefonhenvendelser
Også for telefonhenvendelser ønskes raske svar, og spesielt for booking ønskes svar samme dag
(95 %).
Andre kommentarer fra respondentene:














Booking åpent i weekend
Svare raskt, også hvis det er fullbooket på f.eks. hotellet, slik at vi kan søke andre
alternativer med en gang og gi våre egne kunder rask tilbakemelding og god
service
At det alltid er en back up for de som er på ferie/er borte
At de holder det de lover og sender/gjør det de har sagt de skal gjøre uten at vi
må purre igjen
Alle bedrifter vi samarbeider med ligger i en felles bookingbase. Alle som booker
må legge inn bookingen her ‐ det gjelder også bookinger foretatt av produkteier.
Bookingkalender er alltid oppdatert
Vi jobber med mange små bedrifter og vår erfaring er at når sesongen er over
stenger de og reiser på ferie. De svarer kanskje ikke på verken tlf. eller e‐post på
flere uker. Dette er den samme periode som vi operatører har vår produksjons‐
periode, så dette er ikke bra
Noen leverandører slår av telefonen og er helt utilgjengelig over flere dager i
lavsesongen som ofte er tiden da vi gjør reservasjoner for høysesongen som
kommer!
Mange har kuttet faks, men det er fremdeles et godt hjelpemiddel
Alt for ofte må vi ta kontakt igjen for å få informasjon
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5.2 Samarbeid med landsdels‐ og destinasjonsselskaper
Operatørene svarte på 19 forskjellige tematiserte spørsmål formulert som påstander angående
samarbeidet med landsdels‐ og destinasjonsselskapene.
Det ble benyttet en skala fra 1 – 5 hvor 5 er helt enig /mest positiv og 1 er helt uenig/mest
negativ. 3 er middelverdi. I vedlegg 3 på s. 32 står de samme resultatene i tabellform.

Figur 8 – Samarbeid med landsdels‐ og destinasjonsselskaper (besvart av 25 av 27 respondenter)

Operatørene gir selskapene høyest skår på at de «Kjenner de riktige kontaktpersonene på
bedriftene» (3,74). Også en rekke andre forhold får en skår på mellom 3,20 ‐ 3,50:











«Driver med booking selv, men ser ikke på oss som konkurrenter»
«Har god produktkunnskap om alle reiselivsbedriftene på destinasjonen»
«Positive til å samarbeide om studieturer for våre kunder»
«Har god produktkunnskap om naturaktivitetene»
«Har en hjemmeside med mye bra og oppdatert informasjon»
«Har godt informasjonsmateriell på relevante språk»
«Har godt billedmateriell med de motiver og formater vi trenger»
«Har god produktkunnskap om opplevelses‐ / kulturbedriftene»
«De kjenner destinasjonen bedre enn oss»
«Ringer tilbake innen rimelig tid»
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Operatørene gir destinasjons‐ og landsdelsselskapene lavest skår på påstanden «Flinke til å
informere oss om pressebesøk fra markeder og om tema vi jobber med» (2,13). Andre forhold
som skårer lavere enn middeltallet 3,0 (mellom 2,36 – 2,76) er:








«Tør å prioritere noen bedrifter og sender ikke bare listen over alle
medlemmene»
«Samler inn info og setter sammen pakker med pris slik vi ønske»
«Er flinke til å måle resultater av sine tiltak»
«Flinke til å holde oss oppdatert om destinasjonen»
«Inviterer oss på studieturer til destinasjonen»
«Flinke til å gi oss info om nye, små og spennende produkter»
«Har tilfredsstillende kunnskap om hvordan Incomingbransjen jobber, inkl.
Lov om pakkereiser, provisjoner, netto og bruttopriser»

Som for resultatene for samarbeidet med reiselivsbedriftene (jfr. avsnitt 5.1) er det et klart
behov for økt kunnskap om incomingoperatørenes virksomhet inkl. også hele bredden av
distribusjonskanaler også hos reisemålsselskapene. (Jfr. avsnitt 3.2 Virksomhetstype 2013).
Andre kommentarer fra respondentene:








Dessverre lever Cruiseselskapene på siden av destinasjonsselskapene, da de
ikke leverer kommersielle produkter
Varierer veldig fra ett sted til ett annet. Noen er utrolig bra og andre har ikke
skjønt det ‐ så gjennomsnittlig blir resultatet da: sånn pass/ganske enig med
påstandene
Siden vi jobber med nisjeprodukter, så sitter vi på den beste informasjonen
selv. Vi benytter sjelden landsdels‐ eller destinasjonsselskapene. En stor
svakhet er at de heller ikke er interessert i å informere om turer vi har i deres
områder, det kan virke som de ser på oss som konkurrenter. Dette er muligens
fordi vi er en nisjeoperatør, som har turer over hele landet. Vi er dermed ikke
medlem i de ulike selskapene og der mangler de kompetanse på hvordan
dette bør fungere. Ca. 80 – 90 % av vår omsetning ligger igjen i de ulike
områdene, men det skjønner de ikke. Virker som det å være nisjeoperatør,
som selger turer direkte til kunde eller via TO i mange ulike land er ukjent for
mange. Dette gjelder spesielt destinasjonsselskapene i Nordland. Det må være
i alles interesse at informasjon om turene ligger på deres nettsider, jo flere får
info og jo flere vil komme til deres område.
Den lokale ekspertkunnskapen og servicekvaliteten har sunket i samme grad
som med sentraliseringen av destinasjonsselskapene.
Mange destinasjonsselskaper forstår ikke at det faktisk er incomingbransjen
som selger Norge. Vanskelig å få til samarbeid.
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6 Markeds‐ og salgserfaringer
På dette spørsmålet ble incomingoperatørene bedt om å velge ett geografisk marked/land og så
dele sine erfaringer fra dette markedet.

6.1 Valg av geografiske markeder
Geografisk marked

Antall svar

Prosentandel

Tyskland

7

33 %

USA

5

24 %

Frankrike

3

14 %

Asia

2

9%

Sveits

1

4%

Russland

1

4%

Italia

1

4%

Nord‐Amerika

1

4%

Nederland

1

4%

Totalt

22

100 %

Tabell 15 – Valg av geografisk marked for deling av erfaringer
(besvart av 22 av 27 respondenter)

Mange valgte Tyskland, (33 %), etterfulgt av USA og Frankrike. Én respondent oppga at svarene
«gjelder alle våre markeder». Dette samsvarer godt med tilbakemeldinger fra Innovasjon Norge
om at deres segmentanalyser viser små variasjoner på tvers av land. Det bekreftes også av
resultatene på de neste sidene.
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6.2 Vurderinger av Norge som reisemål
6.2.1 Positive forhold
Her ble respondentene bedt om å nevne inntil 3 positive forhold med Norgesreisen som deres
operatørkunder vil trekke fram som grunner til at kundene ønsker å reise til Norge. Operatørene
listet opp 73 kommentarer som ble sortert etter tema og lagt inn i ordskyprogrammet Wordle™.
Størrelsen på ordene angir hvor ofte de ble nevnt i kommentarene – jo større ord jo flere ganger
ble de benyttet av operatørene.

Figur 9 – Hvorfor turistene ønsker å reise til Norge (besvart av 23 av 27 respondenter)

Ikke uventet er de viktigste faktorene til at Norge blir valgt natur, naturopplevelser og at Norge
oppfattes som eksotisk. Også forhold som rent, trygt, vakkert, sikkert og velorganisert nevnes av
flere. Det eneste geografiske område/landskap som nevnes er fjordene. Av aktiviteter er det
bare vandring, sportsfiske og fiske som blir spesifisert.
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6.2.2 Negative forhold
På spørsmål om hvilke 3 negative forhold gjestene nevnte etter en reise til Norge kom
operatørene med 58 kommentarer som ble sortert etter tema og lagt inn i ordskyprogrammet
Wordle™:

Figur 10 – Kundenes negative erfaringer etter en Norgesreise (besvart av 22 av 27 respondenter)

Det er ikke uventet at Norge er dyrt og har høye priser, noe som nevnes av mange. Det som nok
er urovekkende er at så mange trekker fram servicenivået generelt, og hotellkvalitet/ service og
overnattingsstandard generelt.

6.3 Andre erfaringer
I et åpent spørsmål ble respondentene bedt om å nevne hele bredden av forhold i Norge som de
besøkende fra det valgte markedet (jfr. avsnitt 6.1 Valg av geografiske markeder), opplever som
positive eller negative. Etter en gjennomgang ble det også her klart at det ikke var geografiske
forskjeller av betydning mellom svarene, slik at de ikke er fordelt geografisk etter kundenes
opprinnelsesland.

6.3.1 Positive erfaringer









Folk er fornøyd med gode buffeter. Landet presenterer seg stort sett veldig renslig
(unntatt Oslo) Maten generelt er bra. Kortreist mat/ gårdsmat‐produkter blir satt
pris på
Autentiske hotellprodukt/ mindre overnattingssteder som er unike
Vakkert natur og god standard på de alle fleste hoteller + restauranter
Hurtigruten, bra fisk
Stillheten/roen selv midt i byene
Mange blir positiv overrasket når de besøker steder som Røros og Ålesund. Fordi
byene er så kompakte får man lett besøkt alt man vil
Ofte bra kritikk på mat på norske fjellhoteller
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Storslått natur ‐ ren frisk luft ‐ lett fremkommelighet ‐ god og presis offentlig
kommunikasjon
Viking
Nordmenn oppleves som hyggelige, om enn noe reserverte
"Unike" aktiviteter i unik natur som kajakk i Vestlands‐fjordene, sykling til Flåm
Norsk sjømat får høy score
Frokostbuffetene på hotellene (2)
Opplever nordmenn som hyggelige og imøtekommende generelt
Lunsj‐ og middagsbuffet med skalldyr, laks og bra utvalg, når det er tilfelle
Kontakt med lokalbefolkningen, gårdsbesøk, osv
Tilrettelagte aktiviteter for opplevelser på egen hånd. Dagligvare butikker i
nærheten
Vertskap på stedet. Oppleve noe annet enn de opplever til daglig
Norske Michelin star restauranter
Norges fantastiske utvalg og kvalitet på aktiviteter
Fjordene og vår vakre natur
God og vennlig service på overnattingssteder og andre steder de kommer i direkte
kontakt med nordmenn
Oftest er det enkle det beste
Flott natur, god plass, overraskende god mat

6.3.2 Negative erfaringer




















Ikke norsk personell på hotellene
Ikke rent. Maten er ikke veldig bra med unntak av fisk
Slitne hoteller, ingen følelse for detaljer
Dårlig mat på Hurtigruten og noen av kjedehotellene
Aktivitetsleverandører som ikke stiller opp eller leverer som avtalt og betalt for!
Kjedelige utflukter med guider som oppfører seg som en automat du har puttet
penger på
Generelt: høy pris og lav kvalitet
Priser, priser og priser igjen og mangel på kreativitet for eks (menyer) på vanlige
spisesteder/ hoteller, dog IKKE på eksklusive restauranter
Suppe i pose, iskrem, frukt i boks, laks, ris, poteter, og karamellpudding kunne
serveres hver kveld på en 8 dagers tur hvis man ikke la mye arbeid for å rette
dette. Våre gjester fra utlandet må tro at det er det eneste som spises i Norge
For lite variasjon i maten
Torget i Bergen ‐ sinnsyke priser
Resepsjonen i hotellene er ofte bemannet med utenlandske medarbeidere og det
oppfattes som negativ. Man savner det "norske" innslaget på hotellene
Prisene oppfattes som for høye i forhold til andre land. Det gjelder ikke bare
produktene vi tilbyr, men også det man kjøper utenom hotellene. Så kan for
eksempel å leie en folkedansgruppe koste alt mellom 5 og 10 tusen kroner
Åpningstidene: Mange attraksjoner stenger tidlig eller åpner sent i sesongen
Dermed blir det vanskelig å utvide sesongen. Det må sies at det har blitt bedre
Lavt servicenivå, små rom/bad, ingen sier "sir" / "madam" på hotellene
Vanskelig å få til high class måltider på uvanlige steder (strand, isbre etc.)
Rigiditet når det gjelder åpningstider
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Hoteller, overnattingssteder, restauranter som ikke har respekt for gjestenes
forståelse av kvalitet ‐ som satser på volum produksjon for rask fortjeneste/maks
fortjeneste i en kort sesong vs kvalitet og merkevarebygging gjennom kontinuitet
og fokus på produktutvikling/innovasjon
Mat er veldig viktig for franske grupper, vi får klager når buffeter ikke blir fylt på
og maten har stått framme for lenge, eller det ser ut som rester fra dagen før
Høye priser på mat og drikke ‐ mangel på service
Hele tiden kommentarer over priser på drikkevarer
Dårlig service i resepsjon
Dårlig service generelt
Varierende kvalitet og dyr mat
Å servere hval er ikke lurt!
Høye priser på mat à la carte i Norge.

6.3.3 Når må priser, åpningstider og rutetider være klare?
Her er det store variasjoner i svarene; fra 2 til 16 måneder på forhånd. Dette bekrefter viktig‐
heten av å få bedre kunnskap om operatørenes virksomhet og de forskjellige distribusjons‐
kanalene og deres kunder (sluttbrukere).
Kommentarer:






Minst 12 måneder før ankomst ‐ helst 15
Opptil ett år i forveien. For eksempel så er vår vinterkatalog for Storbritannia
ferdig i mars året før. Sommerkatalogen for neste år i juni/juli året før Rutetidene
kan godt være ferdig i slutten av året med mindre man forventer store endringer.
Da er det bedre å informere at store endringer er på vei
Det varierer veldig, men stort sett forventer markedet 1 år i forveien
Minimum ett år før sesongen starter, men vi åpner salget 1,5 år før kommende
års sesong starter

6.3.4 Andre kommentarer fra respondentene






Gjestene våre forventer et servicetilbud som er nesten ikke‐eksisterende i Norge;
som f.eks. bagasjebæring på hoteller og andre overnattingssteder, på
togstasjoner og flyplasser
Savner iblant tekster på fransk hos leverandører, eller personale som kan fransk,
det vanligste er engelsk og tysk. Restauranter kan gjerne bli enda flinkere til å tilby
salg av drikke per glass (vin) istedenfor hele flasker
Høy pris er OK når kvaliteten er på topp! Som nasjon må vi heve kvaliteten på
overnatting, transport og mat

6.3.5 Erfaringer med å gjøre forretninger på dette markedet
Her ble respondentene bedt om å gi en nærmere orientering om evt. spesielle forhold de mener
reiselivsbedriftene må kjenne til for å kunne bidra til at incomingoperatørene skal lykkes med
salget på dette markedet. Dette kan være alt fra forretningsrutiner til kulturelle skikker og
sedvaner som man må ta hensyn til på reisen.
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Kommentarer fra respondentene:






















Heve servicenivået! Imøtekomme kundenes spesielle behov i større grad, (dietary
requirements). Opptre høfligere
Å være ærlig er viktig. Ikke love mer enn man kan levere. Være rask og presis
Lag skriftlige avtaler og hold deg til innhold
Bare positive erfaringer
Veldig krevende, veldig kort bookingtidspunkt (2‐3 uker)
Raskere tilbakemeldinger på forespørsler ‐ kunden aksepterer ikke å vente i flere
dager på svar!
Punktlighet og raske svar. Respekt for "VIP‐klassen"
Mer fokus på gjestfrihet, viktigheten av å smile og være blid og hyggelig. Mer
opplæring av personale i resepsjon og restaurant ift. kundebehandling
Tidlig ute med rutetabeller, nok materiale på engelsk med mange bilder, flere
provisjonsnivåer for å ta hensyn til alle leddene i pyramiden, bedre avbestillings‐
frister, blide og høflige mennesker
Forutsigbarhet. Ikke fravike det som er beskrevet og formidlet at deres produkt
inneholder
Noen større utenlandske turoperatører forlanger 20 – 25 % provisjon, noe som vi
ikke kan etterkomme. Vi er avhengig å ligge på et prisnivå som er salgbart i Norge,
og kan ikke kalkulere opp prisene slik at vi kan gi 20 – 25 % provisjon videre ‐ det
er liten forståelse for det. Vi tilbyr å endre på turen, slik at de får en nettopris,
noen godtar det, noen ikke. Og det er ofte de som ikke godtar det som får hjelp
fra Innovasjon Norge til å lage sine egne turer
Nord‐Amerika er et takknemlig og enkelt marked så lenge det er samsvar mellom
produkt og pris. De forventer raskt svar. Vi må sende et fullt ferdig tilbud innen 24
timer. Dette er det mange norske reiselivsbedrifter som ikke forstår. Kan ikke
dette vente til i morgen er ofte gjennomgangstonen!
Internasjonal servicestandard og individuell tilpasning. Noen ønsker å få båret
kofferter opp på rom og turndown service, det bør være mulig å bestille. Andre
individuelle tilpasninger kan være valg av bord i restaurant, annen spisetid enn
det som er normalt ‐ og ikke minst generell fleksibilitet
Prisstrukturen ‐ ikke gi samme pris til oss som leverer 100‐talls pax som til våre
kunder som leverer et par pax per år. Dette er meget frustrerende
Det er viktig å forstå at hvert land har sine vaner. Det er ikke alltid like lett å forstå
Bedre service generelt
Norske reiselivsbedrifter (særlig hoteller, restauranter og aktivitetsselskap) burde
ha bedre kunnskap om hva de forskjellige land ønsker når de kommer til Norge.
For eksempel, må jeg ofte insistere at man ikke serverer fransk mat til
franskmenn, men gode norske råvarer slik at gjestene ikke kan sammenligne med
det de spiser i Frankrike. De burde vite at franskmenn er blant de meste krevende
kunder i Europa. Man tilbyr ikke snø som" spennende aktivitet" når Frankrike har
Alpene, men tilby heller vinter‐Norge med typiske norske aktiviteter blandet med
norske kultur som ikke finnes i Frankrike. Norske operatører burde oppnå bedre
priser enn de som gis til norske bedrifter. Jeg må ofte insistere på at et utenlandsk
firma aldri har samme budsjett som et norsk firma. Hvis norske reiselivsbedrifter
vil ha utenlandske gjester, må de operere med andre priser, tilby genuine norske
produkter, ha bedre kreativitet og bedre generelle kunnskaper om markeder
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6.4 Begrepsdefinisjoner
I arbeidet med den planlagte Sjekklisten (jfr. avsnitt 2.1 Formål), skal det også lages en egen
ordliste med definisjoner av sentrale begreper innen Incoming som et bidrag til bedre
kommunikasjon mellom alle parter.
Vi ba respondentene om synspunkter på noen begreper.

6.4.1 Hva slags begrep bruker dere for Incomingvirksomheten?

Figur 11 – Begreper brukt om Incomingvirksomheten (besvart av 19 av 27 respondenter)

«Incomingoperatør» er mest benyttet (14), men bare «Incoming» brukes også, av 10 stykker.
Andre forslag:







Grossist av opplevelsesprodukter
Shore Excursion Agent
For cruise: Shore‐ex agent
Incoming agency
Incoming turoperatør
Guidebyrå

6.4.2 Definisjon av Incoming
For å bedre forståelsen om incomingoperatørene virksomhet ble de bedt om å vurdere følgende
forslag:
"Eksport av norske reiselivsprodukter (varer, tjenester og opplevelser)
gjennom salg og markedsføring i utlandet
som resulterer i utenlandske gjester som reiser i Norge."
Her svarte 18 at de var enige i forslaget, mens 5 svarte «Nei».
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4 av de 5 som svarte «Nei» hadde andre forslag:








Pakking/sammenfatting av norske reiselivsprodukter gjennom salg og
markedsføring i utlandet som utenlandske gjester da kjøper, for lettere får et
bookbart produkt som gjør dem i stand til å oppleve Norge.
Det går ikke å bruke ordet eksport. Eksport er man sender noe ut av landet. Alle
de tjenestene vi tilbyr forbrukes i Norge.
I tillegg til dette stiller vi også stiller krav til kvalitet på reiselivsproduktet og følger
våre reiselivsbedrifter opp.
Eksport av norske reiselivsprodukter gjennom pakketering, salg og markedsføring
i utlandet som resulterer i utenlandske gjester som reiser i Norge
Som kommentarene viser hersker det også innen incomingbransjen en viss
uklarhet om.
Definisjonen av den virksomheten de driver. Noe som understreker behovet om
en nærmere diskusjon og avklaring om dette.

6.4.3 Hvilke begreper benyttes om den reisende?

Figur 12 – Begreper brukt om de reisende (besvart av 23 av 27 respondenter)

De aller fleste (20 stk.) benytter begrepet «Gjest», men også «Pax» benyttes av mange (14).
Andre kommentarer var «Kunde» og «Varierer ‐ bruker de fleste av alternativene».
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6.4.4 Hva er en DMC ‐ Destination Management Company?
Her ble respondentene bedt om å definere hva en DMC er, hva de driver med og hva er
forskjellen i forhold til Incoming?
Kommentarer:




















En Incoming turoperatør pakker en reise og så markedsføres/selges denne
statiske pakken i markedet gjennom brosjyrer eller gjennom annen statisk
produktpresentasjon. Innholdet i pakken og prisen er satt. En DMC eller
Destination Management Company får henvendelse fra kunden først og tilpasser
pakken til de spesifikke ønskene den spesifikke kunden har. DMC produktet er
skreddersøm. En turoperatør driver med masseproduksjon.
Handler firmakunder, ikke privatkunder. Krav til kvalitet er vesentlig høyere enn
for leisure, ettersom MICE‐kunder betaler vesentlig mer.
Godt spørsmål.! Aldri forstått det selv ordentlig. Jeg mener DMC ble mest brukt av
de som jobber mest med Incentive og Konferanser.
DMC er knyttet til et geografisk område og fokuserer på salg av dette området i
samarbeid med aktører i området. En incoming har fokus på kunden og lager
produkter og opplevelser utfra egen kunnskap og i tråd med kundens ønsker uten
å være låst til geografisk område.
DMC gjør i prinsippet det samme som vi gjør i Norge, men i tillegg stiller med
representanter hvis/om det trenges.
DMC, mer fokus på arrangementer / vi jobber selv primært med event for norsk
firma, omtrent det samme men for utenlandske kunder.
En DMC vil vi si er definert / har spesialisert seg i et bestemt geografisk område /
felt.
Spesialist på en spesiell destinasjon.
DMC skreddersyr program over flere destinasjoner.
DMC = mer type landarrangement for cruisegjester, organisering av aktiviteter på
en destinasjon, konferanser.. Incoming selger reiser i hele Norge og helst
komplette pakker, ferie‐ og fritidsreiser.
Destinasjons ‐ og region selskaper driver med profilmarkedsføring og gjør mange
mislykkede forsøk på pakking og de tror de kan det, og benytter seg lite av våre
kunnskaper (IA).
Jeg synes det ikke er noen særlig forskjell.
For meg virker det som om disse begrepene blir brukt om hverandre.
DMC er en del av det overordnete begrepet Incoming En DMC finnes på plass og
er spesialisert på et mindre område med dypere kunnskap.
Der et profesjonelt selskap som har god lokalkunnskap og er spesialisert i å sette
sammen og gjennomføre action of events, activities, tours, transportation and
program logistics.

6.4.5 Forslag til andre begrep/fagterminologi som bør defineres




Forskjellen mellom en DMC og en turoperatør. Begge kan drive innenfor
incoming, men de driver på to fundamentalt forskjellige måter. Forskjellen
mellom en DMC og en PCO. Her er det de færreste som vet forskjellen.
Vi driver eksport av foredlede opplevelser som kun er tilgjengelig for profesjonelle
aktører. Tjenesten er eksport av tjenester, ikke overnatting, guiding, transport ol.
Dette er kun elementer for at den solgte tjenesten, skal kunne konsumeres.
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Vedlegg 1 Respondenter
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Best Of Scandinavia Incoming
Din Tur
Elan Norway
European Cruise Service
Experience Norway
Fjellferie AS
Fjord Travel Norway
Forum Reiser
Fram Arrangement
Fred. Olsen Travel
Haman Group med datterselskaper
MICE‐Travel
Miki Travel Oslo
Nordic Cruise Services
Nordic Partners
Nordic Tours
Norske Bygdeopplevelser
Norwegian Adventures
Oslo Guidebureau
The Travel Designer
Timeout Travel
Travel Planners of Scandinavia
Try Norway
Tumlare
Robinson Scandinavia
Unique North
Ziniry
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Vedlegg 2 Samarbeid med reiselivsbedrifter
Her er i tabellform respondentenes vurdering av samarbeidet med reiselivsbedriftene, som også
er vist i avsnitt 5.1 Samarbeid med reiselivsbedriftene på side 17
Gjennomsnitts‐
skår

Antall
svar

A. De har priser og betingelser klare når vi trenger dem

3,12

25

B. De er flinke til å holde oss oppdatert om nyheter i
bedriften

3,08

24

C. Har godt kjennskap til eget produkt

3,96

25

D. Har en hjemmeside med mye oppdatert informasjon

3,50

22

E.

Gir ikke de samme prisene til publikum som vi får

3,04

23

F.

Gir ikke de samme prisene til våre kunder (turoperatører,
cruise m.m.) som vi får

2,91

23

G. Godt kjennskap til hva hele destinasjonen tilbyr

3,17

23

H. Positiv til å samarbeide om studieturer

3,50

24

Samarbeid med reiselivsbedriftene

I.

Positiv til å samarbeide med andre bedrifter på
destinasjonen

3,42

24

J.

Har godt billedmateriell med de motiver og formater vi
trenger

3,16

25

K. Har trykningsklare tekster på minimum engelsk

3,10

20

L.

3,17

24

M. Har tilfredsstillende kunnskap om hvordan Incoming‐
bransjen jobber, inkl. provisjoner, netto og bruttopriser

2,13

24

N. De kjenner innholdet i Lov om Pakkereiser

2,44

16

Ringer tilbake innen rimelig tid

Tabell 16 – Samarbeid med reiselivsbedriftene (besvart av 25 av 27 respondenter)
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Vedlegg 3 Samarbeid med landsdels‐ og destinasjonsselskaper
Her er i tabellform respondentenes vurdering av samarbeidet med landsdels‐ og
destinasjonsselskapene, som også er vist i avsnitt 5.2 Samarbeid med landsdels‐ og
destinasjonsselskaper på side 19.

Samarbeid med landsdels‐ og
destinasjonsselskaper

Gjennomsnitts‐
skår

Antall svar

A. Flinke til å holde oss oppdatert om
destinasjonen

2,75

24

B. Inviterer oss på studieturer til destinasjonen

2,71

24

C. Har god produktkunnskap om alle
reiselivsbedriftene på destinasjonen

3,57

23

D. Har god produktkunnskap om opplevelses‐ /
kulturbedriftene

3,43

23

E. Har god produktkunnskap om naturaktivitetene

3,50

22

F. Kjenner de riktige kontaktpersonene på
bedriftene

3,74

23

G. Har godt informasjonsmateriell på relevante
språk

3,42

24

H. Har en hjemmeside med mye bra og oppdatert
informasjon

3,36

25

I. Tør å prioritere noen bedrifter og sender ikke
bare listen over alle medlemmene

2,76

17

J. Driver med booking selv, men ser ikke på oss
som konkurrenter

3,42

19

K. Positive til å samarbeide om studieturer for
våre kunder

3,42

24

L. Samler inn info og setter sammen pakker med
pris slik vi ønsker

2,55

20

M. Flinke til å informere oss om pressebesøk fra
markeder og om tema vi jobber med

2,13

24

N. Har godt billedmateriell med de motiver og
formater vi trenger

3,41

22

O. Ringer tilbake innen rimelig tid

3,20

20

P. Er flinke til å måle resultater av sine tiltak

2,38

13

Q. De kjenner destinasjonen bedre enn oss

3,28

25

R. Flinke til å gi oss info om nye, små og
spennende produkter

2,50

24

S. Har tilfredsstillende kunnskap om hvordan
Incomingbransjen jobber, inkl. Lov om
pakkereiser, provisjoner, netto og bruttopriser

2,36

22

Tabell 17 – Samarbeid med landsdels‐ og destinasjonsselselskaper (besvart av 25 av 27 respondenter)
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