
Et samarbeidsprosjekt mellom 
NCE Tourism - Fjord Norway, NordNorsk Reiseliv, 

Innovasjon Norge og Virke, v/ bransjeforening NIR - Norske 
Innkommende Reisearrangørers Forening

Incoming 2013

1



Om Incoming 2013 

2

1. Bakgrunn
2. Mål  
3. Tiltak  

3.1 Spørreskjemaundersøkelse blant 27 norske 
Incomingoperatører

3.2 Dybdeintervjuer med 16 reiselivsbedrifter i Fjord
Norge og Nord-Norge 

3.3 Sjekklisten 
4. Hvorfor samarbeide med incomingoperatørene?
5. Incoming 2013 Resultater
6. Mer informasjon om Incoming 2013 og 2015



1. Bakgrunn
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• Økende krav til næringen om å kunne tilby attraktive produkter med en pris som 
samsvarer med kvaliteten

• Viktig å kunne tilby pakker og enkeltprodukter som er salg- og bookbare

• Virkes incomingmedlemmer har en egen forening  - NIR (Norske Innkommende 
Arrangørers Forening

• NIR har etablert et godt samarbeid med Innovasjon Norges avdeling for 
«Arrangementer og Events» 

• I fellesskap har de ønsket å se nærmere på hvordan norsk reiseliv skal lykkes bedre med 
utvikling og salg av produktene sine på de internasjonale markeder

• NordNorsk Reiseliv AS og Fjord Norge AS med sitt klyngeprosjekt NCE Tourism – Fjord 
Norway, er bevisste på at skal mangfoldet av reiselivsbedrifter i deres regioner lykkes 
med å bli bookbare, må de får tilgang til kunnskap om hva incomingoperatørene trenger, 
(innhold, pris, tilgjengelighet osv.). Dette er bakgrunnen for at de har deltatt i Incoming 
2013



2. Mål

• Synliggjøre  incomingoperatørenes betydning ved å få  ny kunnskap om økonomiske 
nøkkeltall som totalomsetning, fordeling på produktkategorier, regioner og markeder

• Få mer kunnskap om operatørenes  samarbeidserfaringer med norske reiselivsbedrifter 
og destinasjons-/landsdelsselskaper

• Få vite med om reiselivsbedriftenes samarbeidserfaringer med operatørene

• Utarbeide en sjekkliste med hva slags informasjon operatørene trenger for å gjøre 
reiselivsproduktene salgbare på de internasjonalt markedene
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3.1 Spørreskjemaundersøkelse blant 27 norske 
Incomingoperatører

3.2 Dybdeintervjuer med 16 reiselivsbedrifter i Fjord
Norge og Nord-Norge 

3.3 Sjekklisten 

3. Tiltakene
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En kvantitativ undersøkelse
blant 27 norske incomingoperatører

Resultater 

3.1 Spørreskjemaundersøkelsen
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Metode, populasjon og respons
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• Utkast til skjema ble utarbeidet av Heyerdahl Refsum AS, og gjennomgått av 
Fagsjef Sigrid Helland i Virke, prosjekteierne og styret i NIR

• Populasjonen var alle medlemmene i Virkes gruppe for Norske Innkommende 
Reisearrangører (NIR) og Innovasjon Norges kontaktliste som i stor grad er 
sammenfallende med NIR 

• Skjemaet ble sendt ut i slutten av april 2013, og etter noen  purrerunder hadde 
alle de 27 aktuelle operatørene (respondentene) svart innen utgangen av juni

• Resultatene ble gjennomgått med avdelingssjef Sigrid Oterholm Hoem i Innovasjon 
Norge Reiseliv og Kultur før analysearbeidet startet



De 27 respondentene 

1. Best Of Scandinavia Incoming 
2. Din Tur 
3. Elan Norway 
4. European Cruise Service 
5. Experience Norway
6. Fjellferie AS
7. Fjord Travel Norway
8. Forum Reiser
9. Fram Arrangement
10. Fred. Olsen Travel
11. Haman Group med datterselskaper 
12. MICE-Travel 
13. Miki Travel Oslo 
14. Nordic Cruise Services
15. Nordic Partners 

16. Nordic Tours 
17. Norske Bygdeopplevelser 
18. Norwegian Adventures 
19. Oslo Guidebureau
20. The Travel Designer 
21. Timeout Travel 
22. Travel Planners of Scandinavia 
23. Try Norway 
24. Tumlare Corporation
25. Robinson Scandinavia
26. Unique North  
27. Ziniry
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Del A – Faktadelen 
Virksomhetstype 
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Av 27 respondenter er 20 stk (75 %) engasjert med incoming som del av sin virksomhet og 7 (ca 25 %) er  
rene incomingoperatører. Annet er: PCO - Professional Congress Organiser)



Nøkkeltall 
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Tabell 4 – Antall ansatte (besvart av 21 av 27 respondenter) 

• Den eldste ble etablert med daværende eiere i 1850
• Et flertall, 20 bedrifter (ca. 75 %), er etablert etter 1990
• Nesten alle, 26 av 27, er organisert som aksjeselskap
• 13 incomingoperatørene hadde samlet 73 280 gjester, store variasjoner 

fra  210 til 35 000 gjester
• De 3 cruiseagentenes tall er ikke tatt med fordi de håndterer mange 

tusen gjester på et mangfold av tildels korte utflukter

Antall ansatte Antall Prosentandel
Mindre enn 5 14 67 %
5 – 20 7 33 %
Totalt 21 100 %

Totalt har bedriftene 104 ansatte. 



Omsetning 2012
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Tabell 3 – Totalomsetning (besvart av 25 av 27 respondenter) 

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 %



Operatørens produktpakker 2013
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Figur 2 – Fellesbegrepet MICE  (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions/Events) er splittet opp fordi en 
gjennomgang av respondentenes hjemmesider viste at ikke alle hadde alle tilbudene



Distribusjonskanaler 2013
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Figur 3  – Distribusjonskanalene: Direktesalg på det norske markedet, Onlinesalg, Utenlandske incentivehus, Egne 
salgskontor i London og Asia.. 



Markedsprioriteringer – Hvor selger de
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Figur 4 – Distribusjonskanaler i internasjonale markeder 
(besvart av 26 av 27 respondenter)



Viktigste geografiske markeder - land
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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

Totalt 66 100 %

Tabell 5 – Bedriftenes viktigste land i Europa (besvart av 24 av 26 respondenter)
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Asia Antall Prosent

Japan 3 25 %

Indonesia 2 19 %

India, Hong Kong, Singapore, Taiwan, Filippinene, 
Kina, Sør-Korea

1 på hver 8 %

Totalt 12 100 %

Nord-Amerika Antall svar Prosent

USA 12 50 %

Canada 8 33 %

Mexico 4 17 %

Totalt 24 100 %

Viktigste geografiske markeder – land forts. 



17

Afrika Antall Prosent

Sør-Afrika 1 100 %

Oseania Antall svar Prosentandel

Australia 7 100 %

Viktigste geografiske markeder – land forts. 

Sør-Amerika Antall svar Prosent

Brasil 7 70 %

Argentina 2 20 %

Peru 1 10 %

Totalt 10 100 %



Omsetning totalt og fordelt fra markedene

18

• Samlet omsetning 1.013 mill kr.  (25 av 27 svarte på dette spørsmålet)



Omsetning totalt fra markedene 
fordelt mellom cruiseagenter og incomingoperatører

Omsetning

Marked

Incoming-
operatørene Cruiseagentene Totalt

Mill. kr % Mill. kr % Mill. kr %
Europa 370 56 % 257 75 % 627 62 %

Asia 186 28 % 0 0 % 186 19 %

Nord-Amerika 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 %

Totalt 670 100 % 343 100 % 1 013 100 %
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Regionale innkjøp i Norge 2012 
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Regionale innkjøp i Norge 2012
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Omsetning

Marked

Incomingoperatørene Cruiseagentene Totalt

Mill. kr % Mill. kr % Mill. kr %
Vest-Norge 234 35 % 225 66 % 459 45 %

Nord-Norge 148 22 % 81 24 % 229 23 %

Oslo 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 %



Omsetning fordelt på produktkategoriene 2012
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Tabell 13 – Total 
omsetning av ulike 
reiselivsprodukter i 
2012. (besvart av 24 
av 27 respondenter)

Omsetning

Produktkategorier

Incoming-
operatørene

Cruiseagentene Totalt

Mill. kr % Mill. kr % Mill. kr %
Hotellovernattinger 212 32 % 7 2 % 219 22 %
Turistbuss 84 13 % 130 38 % 214 21 %
Guider, reiseledere, tolker 39 6 % 85 25 % 124 12 %
Servering/restaurant 43 6 % 51 15 % 94 9 %
Ferge (innenlands) 66 10 % 0 0 % 66 7 %
Naturaktiviteter (1) 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 %

[1] Fottur, kajakk, sykkel, jakt, fiske m.m



Omsetning fordelt på hovedkategorier
Omsetning

Produktkategorier
Totalt

Mill. kr %
Transport:
Turistbuss, Hurtigruten, Cruise, Tog, leiebil, rutebuss 
Ferge/rederi (utenlandsk) Ferge (innenlandsk) 

414 41 %
Overnatting og servering: 
Hotell, annen overnatting og servering/ restaurant

345 34 %
Opplevelser og aktiviteter:
Guider, reiseledere og tolker. Naturaktiviteter, museer, 
Excursions/utflukter, Andre kunst/kulturaktiv.

252 25 %
Andre kategorier

2 0 %
Totalt 1 013 100 %
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Del B  Sjekklisten
Samarbeid med reiselivsbedriftene
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Samarbeid med landsdels- og destinasjonsselskaper
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Ønsket servicenivå - tilgjengelighet

1. Skriftlige henvendelser
Generell informasjon og booking via e-post og faks: 
– 67% forventer svar i løpet av samme arbeidsdag
– 90 % forventer svar senest i løpet av 24 timer

2. Telefonhenvendelser
- 95 % ønsker raske svar, og for booking ønskes svar samme dag.

3. Booking må være mulig også i weekenden.

4. Priser og betingelser må foreligge inntil 12 – 15 måneder i 
forkant av gjennomføringen.
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Markeds- og salgserfaringer
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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 %



Positive vurderinger av Norge som reisemål

28



Negative vurderinger av Norge som reisemål
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Begrepsdefinisjoner
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Hva slags begrep brukes for Incomingvirksomheten?



Definisjon av Incoming
Forslag i spørreskjemaet: 

«Eksport av norske reiselivsprodukter (varer, tjenester og opplevelser) 
gjennom salg og markedsføring i utlandet som resulterer i utenlandske gjester som reiser i 
Norge.»

Operatørene:  18 «Ja» og 5 «Nei» til denne definisjonen.

Andre forslag fra operatørene:

• Eksport av norske reiselivsprodukter gjennom pakketering, salg og markedsføring i utlandet 
som resulterer i utenlandske gjester som reiser i Norge.

• Pakking/sammenfatting av norske reiselivsprodukter gjennom salg og markedsføring i 
utlandet som utenlandske gjester da kjøper, for lettere å få et bookbart produkt som gjør 
dem i stand til å oppleve Norge.

• I tillegg til den foreslåtte definisjonen fra dere stiller vi også krav til kvalitet på 
reiselivsproduktet og følger våre reiselivsbedrifter opp.

• Vibeke Raddum: Innlegg på SNOW 2013-konferansen
«Reisearrangør som setter sammen/pakker norske reiselivsprodukter for videresalg til utenlandske 
reisearrangører».

• Det pågår et arbeid med et forslag som skal godkjennes av incoming operatørene 1. kvartal 2014 
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Hvilke begreper benyttes om den reisende?
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Hva er en DMC - Destination Management 
Company? 
Noen av forslagene som kom inn:
• Håndterer 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.
• Spesialist på en spesiell destinasjon.
• DMC er knyttet til et geografisk område og fokuserer på salg av dette området 

i samarbeid med aktører i området.
• 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.

• Jeg synes det ikke er noen særlig forskjell.
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En kvalitativ undersøkelse
blant 16 reiselivsbedrifter i Fjord Norge og Nord-Norge

3.2 Dybdeintervjuene
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Mål 

• Få vite mer om reiselivsbedriftenes samarbeidserfaringer med 
incomingoperatørene på følgende områder: 

– Type forretningsavtaler, (priser, ytelse, bruk av kontrakter og behov for endringer?
– Noen operatører de samarbeider ekstra godt med og hvorfor?
– Negative erfaringer med operatørene?
– Hvilke type gjester får de via operatørene, (marked, formål med reisen, krav til 

service, kulturforskjeller o.l.
– Ønsker til en sjekkliste for å oppnå bedre samarbeid med operatørene og økt salg 
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Metode 

• Respondentene ble valgt på grunnlag av 
– Eget spørsmål i skjemaet til operatørene om å oppgi navn på 

flinke bedrifter  som de samarbeider godt med i Fjord Norge og 
Nord-Norge

– Forslag fra NCE Tourism-Fjord Norway og NordNorsk Reiseliv AS 

• Det ble utarbeidet en intervjuguide som ble sendt ut i 
forkant

• Telefonintervjuer med en varighet fra ½ - 2 timer 
• Gjennomført av prosjektleder Elisabeth Heyerdahl Refsum
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De 16 respondentene 

Fjord Norge
1. Finn Nustad, Hotel Union Geiranger 
2. Steinar Sørli, Åmot Operagard 
3. Bengt Hammer, Flåmsbana 
4. Pernille Schau-Larsen, Solstrand Hotel & Bad 
5. Cecilie Holm, Hardanger/ Voss Museum
6. Kaia Finne, Myrkdalen
7. Evy Finne, Fløibanen
8. Arne Glenn Flåten, Vesterland

Nord-Norge 
1. Jann Engstad, Lofoten Aktiv 
2. Odd Andersen, Cominor 
3. Anne Koivisto, Radius Kirkenes
4. Alf Gilroy Johannessen, Fru Haugans Hotell
5. Hege Anita Eilertsen, Lofotr Vikingmuseum
6. Henriette  North Adventure/Alta Guideservice
7. Lise Nilsen,  Rica  Hotels 
8. Kari Anne Fredriksen, Hamn i  Senja
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3.3 Sjekklisten
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Mål Sjekklisten 

• Gi spesielt mindre reiselivsbedrifter konkrete råd om hvordan de kan øke 
salget gjennom incomingoperatørene

• Hva slags informasjon trenger operatørene?
• Hva kan den enkelte bedrift selv gjøre for å lykkes?
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Sjekklisten (1/11)
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Tema Ja Nei Egen kommentar
1 Vårt forretningsmessige forhold til 

incomingoperatørene 
1.1 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 aktivti 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).



Sjekklisten (2/11)
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Tema Ja Nei Egen 
kommentar

1 Vårt forretningsmessige forhold til 
incomingoperatørene 

1.6 Når vi tilbyr aktiviteter har vi alltid en bekrivelse 
av varighet, hva gjesten selv må ta med av utstyr, 
vanskelighetsgrad o.l. 

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.



Sjekklisten (3/11)
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Tema Ja Nei Egen kommentar
1 Vårt forretningsmessige forhold til 

incomingoperatørene 
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.

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.



Sjekklisten (4/11)
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Tema Ja Nei Egen kommentar
1 Vårt forretningsmessige forhold til 

incomingoperatørene 
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 nettopris». 

1.16 Når vi benytter bruttopris, gir vi incoming-
operatørene 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.



Sjekklisten (5/11)
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Tema Ja Nei Egen kommentar
1 Vårt forretningsmessige forhold til 

incomingoperatørene 
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.



Sjekklisten (6/11)
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Tema Ja Nei Egen kommentar
1 Vårt forretningsmessige forhold til 

incomingoperatørene 
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.

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 gruppereise, men etterspør private 
tjenester for individuelle opplegg.



Sjekklisten (7/11)
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Tema Ja Nei Egen kommentar
1 Vårt forretningsmessige forhold til 

incomingoperatørene 
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 
operatørselskapene 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.



Sjekklisten (8/11)
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Tema Ja Nei Egen kommentar
1 Vårt forretningsmessige forhold til 

incomingoperatørene 
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 merinformasjon 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.



Sjekklisten (9/11)
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Tema Ja Nei Egen kommentar
2 Vi får følgende informasjon om gjestene fra 

incomingoperatørene før ankomst
2.1 Hvilket land de kommer fra og formål med 

Norgesreisen.

2.2 Hvilket språk vi må kunne kommunisere på. 

2.3 Hvilket servicenivå de forventer, inkl bekledning 
på personalet m.m.

2.4 Hvilken mat de ikke kan spise/allergier. 

2.5 Hvilke menyer de får underveis slik at vi ikke 
serverer det samme som alle andre.

2.6 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.



Sjekklisten (10/11)
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Tema Ja Nei Egen kommentar
3 Andre forhold
3.1 Vi kjenner de 5 viktigste attraksjonene i regionen som 

er avgjørende for at operatørene har oss med i 
programmet.

3.2 Vi har personlig besøkt disse attraksjonene i løpet 
av de siste 2 årene.

3.3 Vi vet hvilke produkter/bedrifter som har den mest 
verdiskapende effekten både for destinasjonen og 
vår bedrift, og støtter opp om disse bedriftene hvis 
det er nødvendig. 

3.4 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.

3.5 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/Virke ved Rolf Forsdahl



Sjekklisten (11/11)
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Tema Ja Nei Egen kommentar
3 Andre forhold
3.6 Vi er kjent med at det også er tilsvarende regelverk  

som  «Lov om Pakkereiser» som gjelder for Europa, 
også på de oversjøiske markedene

3.7 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.

3.8 Vi er klar over at til syvende og sist er det vårt eget 
ansvar å skaffe kunder. 



4. Hvorfor samarbeide med 
incoming operatørene?
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Hvorfor samarbeide med incomingoperatørene?

• Her er noen av svarene fra de 16 reiselivsbedriftene
1. De har kunnskap om internasjonale markeder og målgrupper vi  ikke har 

ressurser til å følge opp 
2. De er først på de nye markedene
3. De skaffer skaffer oss kunder som vi ellers aldri hadde fått tak i
4. De gir oss en enorm internasjonal kontaktflate som det hadde vært umulig 

for oss å etablere selv
5. De tar betalingsrisikoen og inngår avtalene med de internasjonale kundene
6. Lettere å bygge gode relasjoner og bli kjent med dem siden de har kontor i 

Norge
7. Kommunikasjon og forhandlingene kan skje på norsk/skandinavisk
8. De fleste kjenner Norge og oss svært godt
9. Lettere å få dem med på visningsturer

53



5.1 Resultater 

5. Incoming 2013 
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5.1 Resultater  

• Undersøkelsene har gitt ny kunnskap om incomingoperatørenes: 
– Forretningsområder, markeder og målgrupper 
– Økonomiske nøkkeltall som for første gang gir et anslag om deres betydning 
– Konkrete samarbeidserfaringer med reiselivsbedrifter og landsdels-

/destinasjonsselskap 

• De to undersøkelsene blant incomingoperatørene og reiselivsbedriftene har 
bidratt til en omfattende Sjekkliste med 53 konkrete punkter

• En avkrysning av de 53 punktene med Ja eller Nei gir bedriftene et raskt svar 
på hvor godt de samarbeider med operatørene og hva som evt må gjøres 
bedre

• Incoming 2013 har også avdekket en del utfordringer og tiltak som gjenstår og 
som det skal gjøres noe med i neste fase;  Incoming 2015. Her deltar også 
AVINOR og HANEN til tillegg til partnerne fra 2013.
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Prosjektleder Elisabeth Heyerdahl Refsum
E-post: heyerdahl@online.no – Mobil 90 82 82 74 

6. Mer informasjon om Incoming 2013 
og 2015
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