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TRENDER SOM ENDRER ALT 



Lokalsamfunnene  mer engasjert i destinasjonsutvikling



Bærekraft og grønt skifte



Fra mye til bedre
balanse



Mer avtalebasert samarbeid og samspill - nettverk



Digitalisering utfordrer reiselivet 

FOTO: MICHAELA POTTERBAUM

Kilde: nrk.no



Kunnskap vil 
bli ennå 

viktigere for 
å lykkes



Autentiske 
opplevelser

Morten Brun / Røros Hotell / trondelag.com 



Kontrast til hverdagen

Bernartwood / trondelag.com 



Reisende krever mer informasjon, kontroll, samhandling og personlig informasjon og leveranse



Ansvar(lig)
Ansvar, forpliktelse til å stå til rette for, gjøre rede for eller bære 

utgiftene for noe. Man skjelner gjerne mellom juridisk og moralsk 
ansvar. 

Kilde: Store norske leksikon

https://snl.no/


Påstand 

-Dagens DMO bør ikke bare lede destinasjonsmarkedsføringen, 
men også være strategiske ledere innen destinasjonsutvikling, 
noe som krever at de både er pådrivere for, og koordinerer en 
ønsket destinasjonsutvikling, innenfor rammen av en felles 
overordnet strategi for destinasjonen. 
-Turisme bør ikke betraktes som en isolert sektor, men som 
en del av hele samfunnet.

-Markedsføring bør være et verktøy for å skape ønsket 
utvikling lokalt.



Komplekst
Det handler om å finne en god balanse









Troverdig og relevant
Er vi alltid det? 







Kommunikatørens dilemma



Sikkerhet? Lokal guide? Merket løype?



Autentisitet



Hva er samisk reiseliv?
Kan vi stille andre spørsmål?

Hva kan urbefolkningsturisme bidra med? 
-Trenger ikke finne på noe, virkeligheten er 
så mye bedre, LennartPittja



Ansvarlig markedsføring
Kunsten å tenke konsekvens











Heidi







http://bit.ly/2lCVZXa



Signe Jungersted



Hva om vi tenker nytt..!?

• Tenke på turisme som en ressurs, ikke et 
mål i seg selv, men et middel til å skape 
gode lokalsamfunn. 

• Bryte ut av turismesiloen, invitere flere 
inn til å bidra, men også ansvarliggjøre
bredere.  

• Et felles ansvar for en felles visjon, som gir 
langsiktige fordeler både for 
næringsaktører og innbyggere.





ØRett gjest 
ØPå rett tid
ØPå rett sted 



Rett gjest :
Godt forberedt og nysgjerrig ved ankomst,
hensynsfull underveis, 
heftig og begeistret ved avreise. 



Rett gjest :
Godt forberedt og nysgjerrig ved ankomst,
hensynsfull underveis, 
heftig og begeistret ved avreise. 





Nordlys kommer i mange former



Rett gjest :
Godt forberedt og nysgjerrig ved ankomst,
hensynsfull underveis, 
heftig og begrenset ved avreise. 





ViSikkert fint det … 
men hva ønsker 

egentlig kunden?

Salg

Produkt

Ressurs

Den virkelige store endringen
- å gå fra produktfokus til kundefokus både i kommunikasjon og leveranse



Rett gjest :
Godt forberedt og nysgjerrig ved ankomst,
hensynsfull underveis, 
heftig og begeistret ved avreise. 





Rett gjest :
Godt forberedt og nysgjerrig ved ankomst,
hensynsfull underveis, 
heftig og begeistret ved avreise. 





Hva
ønsker vi at turismen skal bidra med?

Hvem
er de mest verdifulle gjestene? 

Hvordan
kan vi bidra til ønsket utvikling lokalt? 





Line Samuelsen
Trøndelag Reiseliv AS
Line@trondelag.com
Mob: 922 46 956 
trondelag.com
bransje.trondelag.com

Tone Engberg
Engasjert Byrå
Tone.engberg@engasjertbyra.no
Mob: 920 24 189
engasjertbyra.no
toneengberg.no

Lena Nøstdahl
NordNorsk Reiseliv AS
Lena@nordnorge.com
Mob: 952 13 581
brand.nordnorge.com
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