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Trøndersk opplevelsesnæring har opplevd kontinuerlig vekst de siste årene. Alt lå an til at vi gikk et godt 2020 i møte, 
og vi har forberedt oss på å ta imot våre gjester med nye attraktive og kvalitative opplevelser innen kultur, mat og 
natur. I løpet av kort tid har Norge havnet i en utenkelig situasjon med spredningen av viruset Covid-19, som har 
satt en stopp for all reiseaktivitet i verden. Mange aktører står nå ovenfor enorme utfordringer for videre drift, samt 
stor usikkerhet rundt hva dette betyr i praksis. Dette krever raske handlinger med alternative planer og forberedelser 
til lysere dager. 

 
Trøndelag Reiseliv planlegger nå sammen med trøndersk opplevelsesnæring, Innovasjon Norge samt andre 
regionale og nasjonale samarbeidspartnere hvordan vi sammen skal gjenreise oss når vi kommer tilbake til en 
normalsituasjon. Konkurransen om oppmerksomheten vil være stor i verdenssammenheng, og derfor er det viktig å 
stå sammen i oppbyggingen av vår næring. Her vil Trøndelag Reiseliv jobbe for å samle bransjen til et felles løft når 
markedet igjen er klart for nye reiseopplevelser. Vi skal bruke tiden smart og ressursene riktig. Et arbeid som må 
starte nå for å klare å være ute når tiden er inne. 

Vi vil omdirigere en stor del av markedsaktiviteten vår, og tilpasse den til den enhver tid gjeldende situasjon landet 
vårt står i. Det er viktig at vi fortsetter å kommunisere positivt med våre gjestegrupper slik at vi igjen er et aktuelt 
reisemål når alle landets restriksjoner forsvinner og samfunnet skal bygges opp igjen. Fokuset vårt vil i første omgang 
være det regionale og nasjonale markedet, som vi antar reiser seg først. Vi vil kommunisere kortreist lykke, 
samhold, bærekraftige opplevelser og at vi sammen med alle regionale aktører fortsette å bygge Trønde-laget! 
I neste omgang vil vi markedsføre trønderske opplevelser for inneværende år i Norden, mens vi planlegger å 
markedsføre vintersesongen i våre øvrige internasjonale hovedmarkeder, hvis situasjonen tillater det.  

Ut fra dagens situasjon og uvissheten rundt utviklingen har vi korrigert våre markedsføringstiltak i tre ulike scenario. 
Disse vil kunne justeres fortløpende utifra behov og utvikling av situasjonen.
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FORUTSETNING

Covid-19 kommer under kontroll til over påske, og de restriksjonene som 
landet og aktører er pålagt blir opphevet i løpet av april.  

I dette scenarioet har den nasjonale digitale kampanjen oppstart så fort 
som mulig etter at restriksjonene er opphevet, og samfunnet har normal 
drift igjen.

FOKUS FØR KAMPANJESTART: 

Bygge kunnskap og skape engasjement 
og samhold i våre kanaler:
• Kortreist lykke med Norgesferie
• Quiz og konkurranser 
• Deling av positive poster og kommentarer
• Støtte norske reiselivsbedrifter

EKSTERN KOMMUNIKASJON

Vårt salgsdrivende arbeid starter med 
den nasjonale digitale kampanjen. Vi 
vil da ha fokus på å fronte opplevelser 
med trøndersk særpreg. Vi jobber lø-
pende med nasjonalt pressearbeid for 
hele regionen.

Innholdsproduksjon
Nyprodusert filmmateriale, bilder og 
tekst knyttet til personasarbeidet i 
regionen fortsetter som planlagt.

trondelag.com
Utviklingen av trondelag.com fortsetter 
som planlagt. Vi tilpasser derimot 
innholdet og kommunikasjonen på 
siden etter situasjonen i samfunnet.

INTERN KOMMUNIKASJON

Vi tar en koordinerende og samlende 
rolle for å hjelpe destinasjonene 
gjennom den utfordrende situasjonen 
de befinner seg i. 

Tiltak
Ukentlige digitale møter 
Skreddersydd pressestrategi 

Webinar for trøndersk næring: 
• Kommunikasjon med markedet i 

en krise
• Hvordan bygge opp kommunika-

sjon etter en krise 
• Bygge kunnskap og tillit i lokal 

presse 

INTERNASJONALT ARBEID

I 2020 vil vi fokusere 
markedsføringsarbeidet mot 
nærmarkedet, som i dette tilfellet 
betyr Norge og Norden. 

Markedsføring mot Tyskland, 
Nederland og UK vil gjelde for høsten 
2020, med oppstart sommeren 2020.  
Arbeidet med å utvikle kampanjer for 
disse markedene har startet, og er 
klart til lansering i løpet av sommeren. 

Presse- og visningsturer
Vi kommer til å gjennomføre presse- 
og visningsturer mot sommeren 2020, 
men de fleste får et utsatt tidspunkt. 

SCENARIO 1: MARKEDSFØRE OPPLEVELSER MOT SOMMEREN 2020 
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FORUTSETNING

Covid-19 kommer under kontroll til sommeren 2020, og de restriksjonene 
som landet og aktører er pålagt blir opphevet.  

I dette scenarioet vil den nasjonale digitale kampanjen tilrettelegges for 
høstopplevelser, og rette seg mot booking til høstferien. Kampanjen har 
oppstart etter at restriksjonene er opphevet, og samfunnet har normal drift.  

EKSTERN KOMMUNIKASJON

Vårt salgsdrivende arbeid starter med 
den nasjonale digitale kampanjen. Vi 
vil da ha fokus på å fronte opplevelser 
med trøndersk særpreg. Vi jobber lø-
pende med nasjonalt pressearbeid for 
hele regionen.

Innholdsproduksjon
Nyprodusert filmmateriale, bilder og 
tekst knyttet til personasarbeidet i 
regionen fortsetter som planlagt.

trondelag.com
Utviklingen av trondelag.com fortsetter 
som planlagt. Vi tilpasser derimot 
innholdet og kommunikasjonen på 
siden etter situasjonen i samfunnet. 

INTERN KOMMUNIKASJON

Vi tar en koordinerende og samlende 
rolle for å hjelpe destinasjonene gjen-
nom den utfordrende situasjonen de 
befinner seg i. Med hjelp fra 
destinasjonsselskapene kartlegger vi 
hvilke ekstra markedsføringstiltak det 
er behov for hos aktører i regionen.  

Tiltak
Ukentlige digitale møter 
Skreddersydd pressestrategi 
Produksjon av planlagte historier 
fra destinasjoner
Tilpasset oppdatering av produktsider

Foreslåtte nye webinarer: 
• Tips og råd til kommunikasjon 
• Kanalvalg sosiale medier vs. web 
• Personas 
• Hvordan persentere produkt mot 

målgruppe 

INTERNASJONALT ARBEID

I 2020 vil vi fokusere markedsførings-
arbeidet mot nærmarkedet, som i 
dette tilfellet betyr Norge og Norden. 
Markedsføring mot Tyskland, 
Nederland og UK vil gjelde for 2021, 
med start høsten 2020. Arbeidet med 
å utvikle kampanjer mot disse 
markedene har startet, og er klart til 
lansering i løpet av sommeren. 

Markedsføring mot internasjonale 
gjester retter seg mot små grupper 
og individuelle 
reisende. 

Presse- og visningsturer
Vi kommer ikke til å gjennomføre 
presse- og visningsturer sommeren 
2020, men vi ser på muligheten for å 
gjennomføre noen under 
høstsesongen. 

SCENARIO 2: MARKEDSFØRE OPPLEVELSER MOT HØSTEN 2020 
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FOKUS FØR KAMPANJESTART: 

Bygge kunnskap og skape engasjement 
og samhold i våre kanaler:
• Kortreist lykke med Norgesferie
• Quiz og konkurranser 
• Deling av positive poster og kommentarer
• Støtte norske reiselivsbedrifter
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FORUTSETNING

Covid-19 kommer under kontroll i løpet av høsten 2020, og de 
restriksjonene som landet og aktører er pålagt blir opphevet.  

Den nasjonale digitale kampanjen tilrettelegges for vinteropplevelser, og 
retter seg mot booking i jul- og vinterferie. Kampanjen har oppstart etter at 
restriksjonene er opphevet, og samfunnet har normal drift.    

FOKUS FØR KAMPANJESTART: 

Bygge kunnskap og skape engasjement 
og samhold i våre kanaler:
• Støtt og hjelp nærmarkedet på beina igjen 
• Samhold og medmenneskelighet
• Quiz og konkurranser 
• Deling av positive poster og kommentarer

EKSTERN KOMMUNIKASJON

Vi vurderer fortløpende når vi kan 
starte med mer salgsdrivende 
markedsføring av opplevelser. Vi må 
samtidig tilpasse kommunikasjonen 
rundt bookbare opplevelser til samfun-
nets situasjon og reiserestriksjoner. 

Innholdsproduksjon
Nyprodusert filmmateriale knyttet til 
personasarbeidet i regionen blir satt 
på vent, mens en del bildemateriale og 
all tekst fortsatt kan produseres. 

trondelag.com
Utviklingen av trondelag.com fortsetter 
som planlagt. Vi tilpasser derimot 
innholdet og kommunikasjonen på 
siden etter situasjonen i samfunnet. 

INTERN KOMMUNIKASJON

Vi tar en koordinerende rolle for å 
hjelpe destinasjonene gjennom den 
utfordrende situasjonen de befinner 
seg i; kartlegger, med hjelp fra 
destinasjonsselskapene, hvilke ekstra 
markedsføringstiltak det er behov for 
hos aktører i regionen.  

Tiltak
Ukentlige digitale møter 
Skreddersydd pressestrategi 
Produksjon av planlagte historier 
fra destinasjoner
Tilpasset oppdatering av produktsider

Foreslåtte nye webinarer: 
• PR som en del av                     

markedsføringen

INTERNASJONALT ARBEID

I 2020 vil vi fokusere markedsførings-
arbeidet mot nærmarkedet, som i 
dette tilfellet betyr Norge og Norden. 
Markedsføring mot Tyskland, 
Nederland og UK vil gjelde for 2021, 
med start høsten 2020. Arbeidet med 
å utvikle kampanjer mot disse 
markedene har startet, og er klart til 
lansering i løpet av sommeren. 

Markedsføring mot internasjonale 
gjester retter seg mot små grupper 
og individuelle 
reisende.   

Presse- og visningsturer
Det blir ikke gjennomført noen 
presse- og visningsturer i 2020, 
men vi kommer til å planlegge turer 
for 2021. 

SCENARIO 3: MARKEDSFØRE OPPLEVELSER MOT VINTEREN 2020/2021 
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