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Markedsplan 
Trøndelag reiseliv 2020



Treffsikker markedsføring er essensielt for å skape en vellykket 
effekt for regionens posisjonering og næringsutvikling. 

Trøndelag Reiseliv har spisset mål og strategi for å kunne følge 
våre potensielle gjesters reiselyst. Samtidig skal vi være en 

opplevelsesdestinasjon med et godt utviklet mottaksapparat i alle ledd. 
Vi baserer nå vårt markedsføringsspråk på gjestens motivasjon for å 

reise og oppleve. Kommunikasjonen skal være basert på gjestens interesser 
og personlige behov, fremfor destinasjoners geografiske tilhørighet. 

Dette betyr et større fokus på å fortelle historier fra regionen, 
fremheve segmenterte konsept og etablere samarbeid mellom 

destinasjoner og regioner på tvers av geografiske grenser. Vi satser på 
et gjennomgående bærekraftig reiseliv, og ønsker at Trøndelag skal 

posisjonere seg som en ledende grønn region både nasjonalt og internasjonalt.



Overordnet mål:
TRL skal gjennom treffsikker markedsføring bidra til å løfte regionen som 
reisemål for nasjonale og internasjonale gjester

Hvordan nå målet:
Tydeliggjøre Trøndelag som reisemål og opplevelsesdestinasjon nasjonalt og internasjonalt

Områder Gjesteopplevelser BærekraftNasjonaltInternasjonalt Destinasjoner

Mål
Gi gjester gode  
opplevelser som 
de deler videre

Gjøre Trøndelag 
og regionens 
opplevelser lett 
tilgjengelig

Øke internasjonalt 
besøk i regionen 
og tydeliggjøre 
internasjonal 
posisjon

Øke nasjonalt 
besøk i regionen 
og tydeliggjøre 
nasjonal posisjon

Trøndelag vil være 
en ledende region 
for bærekraftig 
reiseliv

Utvikle opplevelser 
i samarbeid med 
destinasjoner og 
reiselivsaktører

Samarbeid med 
lokale aktører og 
destinasjonsselskap

Delta på 
internasjonale 
messer og
workshops

Nasjonal 
markedsføring

Miljøsertifisering

Veien til 
Målet

   Treffsikker 
   kommunikasjon    
   basert på 
   motivasjon

   Sømløs kundereise 
   i regionen

   Presseturer og 
   visningsturer

   PR-strategi for 
   nasjonale 
   mediehus

   Kommunisere 
   tiltak      
   gjort i regionen

   Sømløs kundereise    Internasjonal 
   markedsføring

   Rett informasjon i      
   rett kanal

   Samarbeid med         
   aktører som jobber     
   bærekraftig

   Bygge nettverk og        
   jobbe aktivt med       
   samarbeidspartnere

   Bygge nettverk og          
   jobbe aktivt med    
   samarbeidspartnere

   Sømløs kundereise
   i regionen



GJESTEOPPLEVELSER



GJESTEOPPLEVELSER
Gi gjester gode opplevelser som de deler videre
Veien til målet:
Utvikle opplevelser i samarbeid med destinasjoner og reiselivsaktører

Vi ønsker at gjester som besøker Trøndelag har unike opplevelser og møter med 
aktører som gjør at de vil snakke om oss til andre i ettertid. Dette kan skje via de-
ling i sosiale medier, word 
of mouth og offentlige tilbakemeldinger. 

Taktikk:
- TRL vil bruke erfaring basert på tilbakemeldinger og analyser for å utvikle 
   opplevelser i samarbeid med destinasjonsselskap og reiselivsaktører.  

-TRL deltar på destinasjonenes nettverksseminar for å dele erfaringer og 
  kunnskap. En viktig arena for å møtes og diskutere utfordringer og muligheter.

- To ganger i året samler TRL alle destinasjoner til markedsrådsmøte for å 
   oppdatere om strategi, utvikling og kommende aktiviteter. En arena for å 
   planlegges felles tiltak i året som kommer.

- Treffsikker kommunikasjon basert på kundenes motivasjon. Det vi 
   kommuniserer, må være det gjesten får.  



GJESTEOPPLEVELSER
Gi gjester gode opplevelser som de deler videre
Veien til målet:
Treffsikker kommunikasjon basert på kundenes motivasjon

Vi har utviklet et strategisk kompass som skal hjelpe oss å realisere 
merkevarestrategien, og som hjelper oss å koble kommunikasjon og leveranse 
sammen. Vi skal tilby våre kunder det produktet de vil ha basert på motivasjon 
og ikke demografiske faktorer. 

Taktikk:
- Vi bruker våre personas for å lage opplevelseskonsepter og en 
   kommunikasjonsstrategi for de ulike kundegrupper næringen ønsker å prioritere. 

- Vi skal definere hvilke historier vi vil fortelle gjennom alle sesonger, vi skal lage      
   nytt innhold, bilder og film basert på det som motiverer de ulike kundene. 

- Det vi kommuniserer, må være det gjesten får. Dette betyr at vi må samarbeide tett   
  med destinasjoner og ulike aktører for å gi et riktig bilde av hva gjesten vil oppleve.

- Vi gjør søkeordsanalyser for å se når vi skal markedsføre hva. Dette gjør at vi 
   bruker penger og ressurser smartere og mer effektivt. 

- Markedsføring, presse- og salgsarbeid må gå hånd i hånd for å oppnå en god 
   synergieffekt av tiltakene



GJESTEOPPLEVELSER
Gi gjester gode opplevelser som de deler videre
Veien til målet:
Sømløs kundereise

Kundens reise starter allerede før reisen er bestilt. Derfor er det viktig at alt fra det 
første digitale møtet til selve reiseopplevelsen går mest mulig problemfritt. Det er 
viktig med korrekt, enkel og tilgjengelig informasjon for at kunden lettest mulig 
skal ta valget å reise til Trøndelag og våre opplevelser.     

Taktikk: 
- Bygg hjemmesider som er brukervennlige og raske (ikke for mange store 
   bilder og funksjoner som gjør den treg)

- Informasjon på hjemmesider må være lett forståelig, tilgjengelig, inspirerende 
   og utfyllende for alle kunder, både på norsk og engelsk (og gjerne tysk). 

- Ha produkter og opplevelser som er enkle å booke på nett

- Samarbeid med andre destinasjoner for å kunne lage og tilpasse reiseruter 
   og opplevelser i regionen til de forskjellige kundegruppene



DESTINASJONER



Destinasjoner
Gjøre Trøndelag og regionens opplevelser lett tilgjengelig for gjester
Veien til målet:
Sømløs kundereise i regionen

Trøndelag er en stor region som krever gode transportforbindelser for at gjester 
enkelt skal kunne forflytte seg mellom destinasjoner og ulike opplevelser. Det må 
være enkelt å planlegge turen sin på forhånd, og vite hvilke transportmidler man 
er avhengig av.

Taktikk: 
- Være tilgjengelig for å bidra til samarbeid mellom ulike transportleverandører 
   og destinasjoner.

- Lett tilgjengelig informasjon om transportmuligheter på ulike hjemmesider 
   og sosiale medier

- Tydeliggjøre alternative transportmidler, som også kan være egne 
   opplevelsesprodukter, som for eksempel sykkel eller båt/rib.



Destinasjoner
Gjøre Trøndelag og regionens opplevelser lett tilgjengelig for gjester
Veien til målet:
Samarbeid med lokale aktører og destinasjonsselskap

TRL er avhengig av gode samarbeid og enkel kommunikasjon med regionens 
destinasjonsselskap og lokale aktører, for å sammen utvikle og markedsføre hele 
regionen som opplevelsesdestinasjon. 

Taktikk: 
 - TRL vil bruke erfaring basert på tilbakemeldinger og analyser for å utvikle 
   opplevelser i samarbeid med destinasjonsselskap og reiselivsaktører.  

-TRL deltar på destinasjonenes nettverksseminar for å dele erfaringer og 
  kunnskap. En viktig arena for å møtes og diskutere utfordringer og muligheter.

- To ganger i året samler TRL alle destinasjoner til markedsrådsmøte for å 
   oppdatere om strategi, utvikling og ko

- TRL vil samarbeide med destinasjonene på presse- og visningsturer for å skape   
   en mest mulig helhetlig opplevelse, og vise frem et mangfoldig bilde av regionen.



INTERNASJONALT



Internasjonalt
Øke internasjonalt besøk i regionen og tydeliggjøre internasjonal posisjon
Veien til målet:
Delta på internasjonale messer og workshops

Hvert år deltar TRL på utvalgte større messer og workshops i verden. Her møter vi 
både presse og salgsledd for å spre informasjon om regionen og våre opplevelser, 
samt knytte kontakter for salg og videre samarbeid. 

Taktikk: 
- Informere om, presentere og selge nye og etablerte produkter

- Knytte nye kontakter og forretningsforbindelser med turoperatører og 
   presserepresentanter samt pleie eksisterende kontakter

- Få tilbakemelding om hvordan produkttilbudet blir tatt imot på markedet 
  gjennom direkte samtaler med de fagbesøkende

- Inngå markeds- og salgssamarbeid med salgsledd

- Påvirke valg av reisemål og reisemønster gjennom direkte kontakt med 
   forbrukere

- Øke kunnskapen om Trøndelag hos reiselivsaktører



Internasjonalt
Øke internasjonalt besøk i regionen og tydeliggjøre internasjonal posisjon
Veien til målet:
Delta på internasjonale messer og workshops

Dette er en oversikt over de internasjonale messene TRL vurderer å delta på i 2020. Mer informasjon om kontakt 
og påmelding legges ut på vår bransjeside: www.bransje.trondelag.com.

ITB – verdens største reiselivsmesse, 4.- 8.mars 2020
ITB (Internationale Tourismus Börse) er verdens største reiselivsmesse med omtrent 160.000 fagbesøkende totalt, 
og 60.000 potensielle kunder fra mer enn 180 land. Messen varer i fem dager, og er en svært viktig møteplass for 
reiselivsbransjen og turoperatører fra Tyskland, Østerrike og Sveits. Norge profilerer seg på denne messen på en 
felles stand sammen med de andre nordiske landene.
 

Norwegian Travel Workshop (NTW), Trondheim 30.mars – 2. april 2020
Norges største reiselivsmesse skjer på hjemmebane i 2020, og vi planlegger for tidenes største 
Trøndelagsrepresentasjon. 

World Travel Market, London 2.-4.november 2020
World Travel Market er verdens nest største bransjemesse for reiselivsindustrien og en viktig møteplass. De siste årene 
kunne man møte rundt 5.000 utstillere fra 184 land og regioner, og messen har ca. 50.000 besøkende fra hele verden.

Visit Norway Connect, Nederland/Belgia, 4.kvartal 2020
Her treffer man både turoperatører, salgsagenter, MICE-agenter og “Independent Agents”, som er et voksende 
felt i Nederland. Arrangementet passer for aktivitetsleverandører, attraksjoner, transportselskaper, hotell, 
Incoming-operatører, destinasjoner og MICE-leverandører. Arrangementet blir delt opp i ulike sesjoner, tilpasset
både norsk og lokal bransjes behov og retter seg både mot  leisure- og MICE-segmentet. Ved påmelding må 
man derfor være oppmerksom på hvilke aktiviteter man kan delta på.



Internasjonalt
Øke internasjonalt besøk i regionen og tydeliggjøre internasjonal posisjon
Veien til målet:
Delta på internasjonale messer og workshops

Dette er en oversikt over de internasjonale workshops og aktiviteter TRL vurderer å delta på i 
2020. Mer informasjon om kontakt og påmelding legges ut på vår bransjeside: 
www.bransje.trondelag.com.

Seminar - Day of Comepetence, Tyskland/Østerrike/Sveits, TBA (juni)
Innovasjon Norges kontor i Hamburg vil invitere turoperatører til en dagssamling med 
felles aktivitet og workshop rundt nye norske produkter. 

Norway Workshop København, september 2020
Innovasjon Norges kontor i Danmark inviterer danske turoperatører til workshop med 
norske reiselivsaktører i København.

Norway USA Roadshow, New York + Los Angeles, 11.-14.mai 2020
TRL deltok på dette arrangement sammen med Innovasjon Norge i 2019, og opplevde en 
stor interesse fra det amerikanske marked i Trøndelag og våre internasjonale reiselivsprodukter. 

Norway Workshop, London, 9.-10. juni 2020
Innovasjon Norges kontor i UK inviterer britiske turoperatører og salgsagenter til  
workshop med norske reiselivsaktører. 



Internasjonalt
Øke internasjonalt besøk i regionen og tydeliggjøre internasjonal posisjon
Veien til målet:
Presseturer og visningsturer

Trøndelag Reiseliv gjennomfører opptil flere visningsturer årlig for utvalgte turoperatører 
og incomingagenter med hensikt å presentere regionen og selge inn trønderske 
opplevelsesprodukter. Vi jobber også kontinuerlig mot relevante pressekontakter for å spre 
informasjon om regionen og våre produkter. Gode artikler og TV-programmer gir en 
fantastisk eksponering til en brøkdel av kostnadene ved annonsering. Redaksjonell omtale 
oppfattes ofte som mer troverdig for forbrukeren.

Taktikk:
- Samarbeid med andre landsdelsselskap og svenske naboregioner for å bygge reiseruter 
   etter kundens behov

- Turene gjennomføres til dels i samarbeid med Innovasjon Norges internasjonale kontor, 
   og de trønderske destinasjonsselskapene. 

- Turoperatører/salgsagenter som er med på disse turene, har vist interesse for regionen og de
   produkter vi har å tilby i de ulike segmentene. Gjennom visningsturene får de mulighet å 
   kvalitetssikre produktet før de tilbyr det til sine kunder.

- Finne relevante pressehistorier i samarbeid med destinasjonene

- Skrive og distribuere pressemeldinger nasjonalt og internasjonalt

- Proaktiv bearbeidelse av presse, bloggere og influencere

- Tematiserte pressebesøk (både grupper og individuelle). Inkluderte bedrifter bidrar med 
   egenandel og tar rollen som vertskap for sin region/produkt

Hvis noen har et spennende produkt som er relevant for internasjonale kunder, hjelper vi gjerne 
med å finne de rette salgskanaler.
 
Forutsetning: Destinasjonsselskapet/inkluderte bedrifter bidrar med egenandel og tar rollen som 
vertskap for sin destinasjon/produkt. 



Internasjonalt
Øke internasjonalt besøk i regionen og tydeliggjøre internasjonal posisjon
Veien til målet:
Internasjonal markedsføring

TRL bruker flere kanaler og verktøy for å nå ut til ønskede kundegrupper med våre 
destinasjonsmål og opplevelsesprodukter. Vi har utviklet et strategisk kompass som skal 
hjelpe oss å realisere merkevarestrategien, og som hjelper oss å koble kommunikasjon og
leveranse sammen. Vi skal tilby våre kunder det produktet de vil ha basert på motivasjon 
og ikke demografiske faktorer. 

Taktikk:
- Vi bruker våre personas for å lage opplevelseskonsepter og en kommunikasjonsstrategi for 
   de ulike kundegrupper næringen ønsker å prioritere. 

- Vi skal definere hvilke historier vi vil fortelle gjennom alle sesonger, vi skal lage nytt innhold,     
   bilder og film basert på det som motiverer de ulike kundene. 

- Vi vil jobbe tettere med fotografer, byrå og filmskapere i planleggingsfasen for å spisse våre 
   historier og visuelle budskap til det internasjonale markedet.

- Vi sørger for at informasjon og opplevelser fra regionen gjøres tilgjengelig på flere språk, og 
   når ut til de rette markedene, både gjennom våre hjemmesider og sosiale medier.

- Sende ut et engelsk nyhetsbrev 3-4 ganger i året til våre internasjonale kontakter og Innovasjon    
   Norges utekontor.

- Vi produserer og trykker opp inspirasjonsmagasinet FERD på norsk, engelsk og tysk, og 
   sørger for bred distribusjon både nasjonalt og internasjonalt. 



Internasjonalt
Øke internasjonalt besøk i regionen og tydeliggjøre internasjonal posisjon
Veien til målet:
Internasjonal markedsføring

FERD 2020 – vårt reisemagasin til inspirasjon og informasjon
 
Til tross for stadig økt behov for å ha alle produkter og vår informasjon digitalt tilgjengelig 
for kunden, er det flere som foretrekker dette i et trykt format med god design og enkel 
informasjon. Vi har fått svært gode tilbakemeldinger på magasinet Ferd, og det er et viktig 
verktøy for å synliggjøre trønderske opplevelsesprodukter både nasjonalt og internasjonalt. 
Vi beholder formatet også for 2020 og 2021, og ønsker å ha så mange gode produkter som 
mulig representert i magasinet.
 
Magasinet blir publisert i trykt og digital versjon, og deles ut på messer og under direkte 
oppfølging med kunder.
 
Språk: norsk, engelsk og tysk
 
Distribusjon:
·      Individuelle reisende – til inspirasjon og planlegging av resien
·      Turoperatører – til inspirasjon og planlegging av eksisterende og nye turer til Trøndelag
·      Utvalgte messer og arenaer gjennom Trøndelag Reiseliv og Innovasjon Norge
·      Destinasjonsselskap og aktører innen reiselivsnæringen
·      Turistkontor på utvalgte steder i hele Norge
 
Ta kontakt med oss for å få diskutert hvordan din destinasjon eller ditt produkt kan bli 
presentert på best mulig måte i Ferd.
 
Påmeldings-/materiellfrist for 2020: 21.oktober 2019
Fakturering: Februar 2020
Kontaktperson: Karin Fuglem, karin@trondelag.com, tel: 95907383 



Internasjonalt
Øke internasjonalt besøk i regionen og tydeliggjøre internasjonal posisjon
Veien til målet:
Bygge nettverk og jobbe aktivt med samarbeidspartnere

TRL inngår i mange ulike nettverk og søker kontinuerlig gode samarbeid med andre aktører 
som er med på å fremme regionen som reisemål og opplevelsesdestinasjon.

Taktikk:
- Være tilgjengelig og åpen for nye samarbeid som kan føre til positiv vekst for reiselivsnæringa 
   i regionen. 

- Delta aktivt på nettverkssamlinger for å sikre interesser, bidra til positiv utvikling og knytte
   nye kontakter. 

- Dele informasjon og kunnskap med interessenter gjennom våre bransjesider på nett og 
   sosiale medier, for en åpen dialog og innspill. 



NASJONALT



Nasjonalt
Øke nasjonalt besøk i regionen og tydeliggjøre nasjonal posisjon
Veien til målet:
Nasjonal markedsføring

TRL bruker flere kanaler og verktøy for å nå ut til ønskede kundegrupper med våre destinasjons-
mål og opplevelsesprodukter. Vi har utviklet et strategisk kompass som skal hjelpe oss å realisere 
merkevarestrategien, og som hjelper oss å koble kommunikasjon og leveranse sammen. Vi skal 
tilby våre kunder det produktet de vil ha basert på motivasjon og ikke demografiske faktorer. 

Taktikk:
- Vi bruker våre personas for å lage opplevelseskonsepter og en kommunikasjonsstrategi for 
   de ulike kundegrupper næringen ønsker å prioritere. 

- Vi skal definere hvilke historier vi vil fortelle gjennom alle sesonger, vi skal lage nytt innhold,
   bilder og film basert på det som motiverer de ulike kundene. 

- Vi vil jobbe tettere med fotografer, byrå og filmskapere i planleggingsfasen for å spisse våre 
   historier og visuelle budskap til det nasjonale markedet.

- Gjennom vår nasjonale markedsføring i digitale kanaler tilbyr vi produktleverandører økt 
   synlighet basert på vår innsikt i ulike markedsgrupper og digitale treff. 

- Vi produserer og distribuerer inspirasjonsmagasinet FERD, hvor regionen presenteres for 
   verden med gode tekster og enkel tilgjengelig informasjon. 

- Vi jobber aktivt med sosiale medier som Instagram og Facebook for å kommunisere ut 
   aktiviteter og produkter fra regionen til et stort publikum.



Nasjonalt
Øke nasjonalt besøk i regionen og tydeliggjøre nasjonal posisjon
Veien til målet:
PR-strategi for nasjonale mediehus

Vi skal utarbeide en egen strategi for hvordan vi deler og sprer informasjon om destinasjonsny-
heter og produkter til de norske mediehusene. 

Taktikk: 
- Bygge opp gode pressekontaktlister

- Lage en langsiktig plan basert på produktanalyser og fordele produkt basert på sesong og 
   segment slik at vi kommuniserer relevant informasjon til riktig journalist og mediehus. 

- Kontinuerlig oppdatering og kommunikasjon om hendelser og reiselivsprodukter i regionen



Nasjonalt
Øke nasjonalt besøk i regionen og tydeliggjøre nasjonal posisjon
Veien til målet:
Rett informasjon i rett kanal

For å treffe de ønskede målgruppene med riktige tilrettelagte produkter og reisepakker, 
må vi tilpasse våre kampanjer og annonser slik at vi treffer rett med både 
kommunikasjonskanaler og innhold.

Taktikk: 
- Bygge kunnskap rundt de ulike segmenterte kundegruppene, og hvilke produkter som 
   skal markedsføres mot de ulike segmentene

- Bygge kunnskap rundt kommunikasjonskanaler og kundegrupper for å få best mulig 
   treffsikkerhet med de ulike kampanjene

- Gjennomføre søkeordsanalyser

- Holde informasjon på hjemmesiden og sosiale medier relevant til en hver tid



BÆREKRAFT



Bærekraft
Trøndelag vil være en ledende region for et bærekraftig reiseliv

TRL ønsker å gjennomgå en miljøsertifisering av egen organisasjon, både for å forbedre og 
tilrettelegge for et bærekraftig arbeidsliv, men også for å inspirere og øke kunnskap om hva 
som kreves for andre å gjennomgå samme prosess. 

Taktikk:
- Planlegge og gjennomgå en miljøsertifisering av TRL i løpet av 2020

- Kommunisere og dokumentere prosessen med våre samarbeidspartnere

- Kontinuerlig arbeid for å beholde sertifiseringen aktuell

Veien til målet:
Miljøsertifisering



Bærekraft
Trøndelag vil være en ledende region for et bærekraftig reiseliv
Veien til målet:
Kommunisere tiltak gjort i regionen

Trøndelag Reiseliv skal være pådriver mot destinasjoner og bedrifter for bærekraftig 
sertifisering. For å inspirere og fremheve de bærekraftige destinasjoner og reisemål som 
jobber med bærekraftig strategi, vil TRL bidra til å kommunisere tiltak gjort i regionen for 
å nå våre felles mål om en bærekraftig ledende region. 

Taktikk:
- Spre informasjon og kunnskap om bærekraftige tiltak gjennom våre digitale kanaler på 
   hjemmeside, bransjeside og i sosiale medier.

- Holde oss oppdatert på våre destinasjoners arbeid rundt bærekraft

- Trøndelag Reiseliv  vil bruke sine kanaler for å fremheve og kommunisere bærekraftsarbeid        
   gjort av bedrifter og destinasjoner i regionen ved aktuelle møtepunkter, også til 
   pressekontakter.



Bærekraft
Trøndelag vil være en ledende region for et bærekraftig reiseliv
Veien til målet:
Samarbeid med aktører som jobber bærekraftig

TRL ønsker å bli inspirert av og inspirere andre bedrifter som jobber mot bærekraftige mål, 
og vil gjerne samarbeide med andre aktører for å felles kunne løfte regionen som bærekraftig 
reisemål. 

Taktikk:
- Knytte kontakter med aktører som jobber mot bærekraftige mål, og som har gjennomgått 
   sertifiseringsprogram

- Initiere tiltak og samrbeidsprosjekt hvor våre bærekraftige profiler blir fremmet i 
   reisemålssammenheng (Green traveling)

- Dele kunnskap med våre bransjekontakter 



SOSIALE MEDIER



SOSIALE MEDIER
Øke trafikken inn til trondelag.com og destinasjonssider
VEIEN TIL MÅLET
Øke engesjement og følgere i alle kanaler

Dele mer aktuelle saker, både på Instagram og Facebook

Være aktive i alle kanaler

Bruke stories mer på både Facebook og Instagram

Invitere folk til å like siden

Linke til trondelag.com eller destinasjonssider 

Alltid tagge aktuelle destinasjoner, aktører eller personer

Alltid skrive engelsk på Instagram

Tilpasse tekst og bilder til personas

Innhold

Konkurranser

Kanaler på SoMe

- Nyhetssaker og arrangementer
- Ukentlige oppdateringer på hva som skjer 
- Engasjere oss i poster: kommentere, like og dele
- Svare raskt på henvendelser, maks 12 timer
- ”Hva skjer” og aktuelle arrangementer og opplevelser
- ”ukens bilder”
- Gå gjennom likes og invitere brukere til å like siden, 
   minst to ganger i uka
- I minimum 50%av postene
- Tilsvarende i stories på Instagram når vi når 10 000 følgere
- Øke synlighet og engasjement ved å tagge destinasjoner,     
   aktører og personer hver gang vi deler poster og bilder
- For å nå et bredere publikum må vi alltid skrive engelsk    
   på Instagram. 
- Tenk personas og konsept på hvert innlegg som deles.   
   Snakk til kundegruppen som innholdet er ment for.
- Bruke mer film og samarbeide tettere med fotografer
- Bruke mer levende bilder med personer og bybilder
- Lag mer eget innhold, ikke bare reposte
- Flere konkurranser med destinasjoner og aktører

- Velge hvilke kanaler og plattformer som skal benyttes 
- Fokusere på færre kanaler på SoMe 
 - kvalitet foran kvantitet



Trøndelag Reiseliv sørger for å representere regionen og ulike opplevelsesprodukter på en aktiv og visuell måte 
gjennom poster og kampanjer på facebook og Instagram.Vi bruker disse kanalene til vår nasjonale markedsføring, 
og andre kampanjer som har stor utstrekning. 

Vår Instagram-konto @exploretrondelag har i dag snart 10 000 følgere, mens facebooksiden Opplev Trøndelag har 
over 30 000 følgere.

Mål for 2020:

- Øke antall følgere på Instagram med 30% 

- Øke antall følgere på Facebook med 15% 

- Øke det gjennomsnittlige engasjementet på bilder på Facebook med 25%: fra 9,05% til 11,31%

- Øke det gjennomsnittlige engasjementet på bilder på Facebook med 50%: fra 3,47% til 5,20%

- Øke det gjennomsnittlige engasjementet på linker på Facebook med 25%: fra 5,90% til 7,37%

SOSIALE MEDIER
Øke trafikken inn til trondelag.com og destinasjonssider
VEIEN TIL MÅLET
Øke engesjement og følgere i alle kanaler



TRØNDELAG PÅ NETT



Trøndelag Reiselivs hjemmeside www.trondelag.com oppdateres jevnlig med aktuelle nyheter og gode 
tidsriktige kampanjer til det norske markedet. Her retter vi oss direkte mot kunden, og ønsker å 
inspirere samt gi praktisk informasjon på en brukervennlig og inspirerende måte. Det er viktig at 
brukeren raskt finner den informasjon de søker, og at de får inspirasjon til flere opplevelser.

Taktikk: 
- Utvikle tre nye nettsider: nors, engelsk og tysk

- Utvikle nye funksjoner på nettsiden, som gjør siden mer brukervennlig og inspirerende

- Ferdigstille bransjesiden, bransje.trondelag.com, for å holde bransjen oppdatert på våre aktiviteter      
   både når det gjelder markedsføring og våre strategier

- Jevnlige oppdateringer på både bransjeside og trondelag.com: aktuelle nyheter, inspirasjonsartikler,     
   samt gode tidsriktige  kampanjer til det norske markedet.

- Jevnlige analyser av lesbarhet og adferd på siden, for å best mulig tilpasse innhold og oppsett

 

TRØNDELAG PÅ NETT
Motivere nasjonale og internasjonale reisende til å besøke regionen
VEIEN TIL MÅLET
Øke antall besøk til trondelag.com og motivere til besøk med inspirerende innhold og enkel informasjon


