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Med et turbulent reiselivsår i ryggen ser vi frem til et nytt år fullt av nye friske muligheter! Flere av de 
internasjonale markedsplanene for 2020 ble raskt lagt på is da pandemien traff verden, men rask 
omstilling mot et helnorsk marked ga også enormt verdifull erfaring og gode resultat. Vi skal bygge 
fremtidas kommunikasjon av våre menneskeskapte opplevelser med det trygge, fleksible og eventyrlige 
Trøndelag i fokus. 

Det meste tilsier at 2021 vil bli et år hvor internasjonal turisme vil ligge på et relativt lavt nivå, og Norge 
fortsetter å være hovedreisemål for alle som bor i landet. For Trøndelag betyr det at vårt arbeid med å 
løfte frem regionen som en lett tilgjengelig, hjertevarm og åpen opplevelsesdestinasjon blir en fortsatt 
prioritet. 

Med våre unike gjestebud, trønderske skatter og aktive naturopplevelser kan vi fylle behovene for mange 
ulike motivasjonssegment. Sammen med alle aktører, destinasjoner og samarbeidspartnere fortsetter vi 
å bruke den trønderske drivkraften og det gode Trønder-laget for å fremme vår kulturregion som et trygt, 
foretrukket og spennende reisemål med kommunikasjon som lever opp til leveransen.

INNLEDNING



OVERORDNET MÅL:

Trøndelag Reiseliv skal 
gjennom treffsikker 

markedsføring bidra til å løfte 
regionen som 

opplevelsesbasert reisemål for 
nasjonale og internasjonale 
gjester gjennom hele året. 



Den pågående pandemisituasjonen har endret forutsetningene for å kommunisere reiseliv og opplevelsesbasert turisme mot 
internasjonale marked. Trøndelag Reiseliv følger nasjonale retningslinjer og vil jobbe fleksibelt for å veksle mellom mulige 

aktive markedsføringstiltak under ansvarlige rammer. I tråd med Visit Norways markedsplaner jobber vi ut fra en 
scenariomodell med tre mulige retninger, som også kan kombineres:

Markedet snur raskt, 
reisetrender går tilbake til 
normalsituasjon som før 

pandemien i løpet av 2021.

Markedet ligger nede til 
viruset er under kontroll, 
går så langsomt tilbake til 
tidligere normalsituasjon. 

Markedet er inne i en varig 
endring, reisevaner har 

endret seg for alltid.                              

V-U-L

Internasjonale gjester kan 
reise til Norge i 2021

Aktører og reiseliv må omstilles til 
nytt nivå, og spisse tilbud for å nå 
gjester under nye omstendigheter.

SCENARIER 2021

Nordmenn reiser i eget land, 
internasjonalt besøk uteblir 

stort sett i 2021.

V U L



MARKEDSARBEID



1. KOMMUNIKASJON

Trøndelag Reiseliv (TR) skal gjennom vår 
kommunikasjon fremme det hjertevarme 
og kraftfulle Trøndelag, med et fokus på de 
mange menneskeskapte og unike 
opplevelsene regionen har å by på. 

Dette gjør vi gjennom bevisst bruk av 
bilder, språk og tilstedeværelse i ulike  
kanaler. Vi tar en aktiv rolle som formidler 
av den trønderske drivkraften, den som 
gjør oss best på menneskemøter, matkultur 
og vertskap!



1.1 Flerstemt merkevarebygging av Trøndelag

I tråd med resultat presentert fra fylkeskommunens scenarioprosjekt for trøndersk opplevelsesnæring vil  
TR bidra til å bygge opp den trønderske merkevaren med opplevelser i de tre konseptene: «Trønderske 
gjestebud», «Trønderske underverk» og «Trøndersk naturglede» (Arbeidstitler!)

Formålet er å fremme en allsidig kulturregion med fokus på varme menneskemøter, unike trønderske 
fyrtårn, og en tilgjengelig og allsidig natur for alle nivå, som løftes frem av den trønderske drivkraften. 



1.2 Opplevelsesregion som vokser mot 2030



TR produserer innhold som skal gjøre vår kommunikasjon mest mulig treffsikker mot riktig gjestesegment. Dette gjør vi 
delvis i samarbeid med tekst- og reklamebyrå, fotografer og filmselskap som har spisset kompetanse på de ulike områdene. 
I 2021 vil vi fortsette å produsere og ta i bruk innhold på følgende områder:

• Tekst til nettsider, norsk og engelsk
• Bilder til nett, SoMe og kampanjer
• Film til nett, SoMe og kampanjer
• Scrollehistorier til nett og presse
• Digitale visningsturer for turoperatører

2. INNHOLDSPRODUKSJON



2.1 trondelag.com

• Vår hovedportal for å kommunisere trønderske 
opplevelser ligger på landingssiden trondelag.com. 
Denne siden lanseres i ny utgave ved årsskifte 2020/21, 
og er en godt etablert plattform for 
opplevelseskommunikasjon med over 1 000 000 
besøkende i 2020.

• Tar utgangspunkt i segmenteringsmodellen og 
personas for målrettet kommunikasjon. Bruker 
filminnganger, bilder og en søkefunksjon som baserer 
seg på gjesters opplevelse- og reisemotivasjon. 

• Scrolle-historier på siden skal vekke inspirasjon og 
kunnskap, og lede til booking. De første historier vi vil se 
på sida er rettet mot tema som: “Kulinariske Trøndelag”, 
“Festivaldestinasjonen Trøndelag”, “Aktive naturgleder”, 
“Pilegrimsleden”, “Kulturhistoriske skatter” og “Nyt livet 
i Trøndelag”. 



3. REGIONALE INNSATSER
TR tar en aktiv rolle i å dele kompetanse gjennom våre 
bransjekanaler på nett; bransje.trondelag.com og 
«Bransjegruppe Trøndelag Reiseliv» på facebook. 

I tillegg kan man som enkeltaktør eller destinasjon få 
rådgivning og hjelp til tilrettelegging av innsatser koblet 
mot markedsføring i samarbeid med TR. I 2021 vil det blir 
mulighet å delta på følgende arenaer:

• Kurs og kompetansehevende tiltak for 
markedsføringsarbeid i regi av TR eller Innovasjon 
Norge. Legges ut på bransje.trondelag.com

• Webinar og presentasjon av TR med 
«Personasopplæring», produkttilpassing og 
produktomstilling i en endret tid. Hvordan spisse 
leveranser for rett målgruppe?

• Plattform for lavterskel kommunikasjon rundt digital 
markedsføring for aktører som jobber i reiselivet.



TR tilbyr produktsynlighet for aktører på trondelag.com og visitnorway.com for 1500 NOK pr produkt pr år. I tillegg 
produserer vi årlig ulike kampanjer i samarbeid med HK Link, for økt digital synlighet i det norske marked. 
Kampanjeannonsene blir tilrettelagt med tekst og innhold, og fremmes under en overordnet målrettet og 
sesongbasert kampanje for trønderske opplevelser. Budsjett for kampanjer består av de innsatser 
destinasjonsselskap og enkeltaktører legger på sitt kampanjekjøp, i tillegg går TR inn med et overordnet beløp og 
innholdsproduksjon. Det produseres totalt 4 kampanjer mot norsk marked gjennom året, og man kan delta 
sesongvis eller på helårsbasis. 

For aktører som er medlem av et destinasjonsselskap i regionen, dekker medlemskapet blant annet 
produktsynlighet på trondelag.com og visitnorway.com i kombinasjon med destinasjonssiden. For enkeltaktører som 
ikke har denne tilknytningen er det likevel mulig å kjøpe seg inn i ulike markedspakker for synlighet på nett:

4. NASJONAL MARKEDSFØRING - KAMPANJER



GRUNNPAKKE PRODUKTSYNLIGHET
Synlighet på trondelag.com + visitnorway.com

PRIS: 1500 NOK pr produkt pr år

+ KAMPANJEANNONSERING

For økt produktsynlighet gjennom våre kampanjer anbefaler TR et minimum beløp på 5000 NOK per kampanjeperiode. 
Alle innsatser går direkte til økt synlighet av produktannonsen. TR bidrar med tilrettelegging, produksjon og overordnede 
innsatser per kampanjeperiode uten administrasjonsgebyr.

LITEN ANNONSEPAKKE:

5000 NOK 
per kampanjeperiode

MEDIUM ANNONSEPAKKE:

8000 NOK 
per kampanjeperiode

STOR ANNONSEPAKKE:

Min. 15 000 NOK 
per kampanjeperiode

4.1 Annonsetjenester Trøndelag Reiseliv

For mer informasjon, kontakt: stine@trondelag.com





5. INTERNASJONAL MARKEDSFØRING
I 2021 vil TR jobbe med digital inspirasjonsmarkedsføring 
med mulighet for salgsutløsende effekt mot nærmarkedene 
Sverige, Danmark, Tyskland, Nederland og England. 

Planlagte tiltak mot internasjonalt marked 2021:

• Produsere internasjonalt innhold for trondelag.com og 
SoMe 

• Deltakelse på Visit Norways planlagte aktiviteter (fysisk 
eller digitalt)

• Internasjonalt kampanjesamarbeid med Visit Norway. 
Forutsetter et samarbeid med destinasjonsselskapene. 
Påmeldingsfrist 5.januar 2021!

• Annonsering og reportasjeinnhold i utenlandske 
magasin/kanaler som National Geographic, Lonely 
Planet, NORRmagasin, SASmagasin og andre større 
mediehus.

• Produsere og tilrettelegge digitale visningsturer for 
turoperatører i utenlandske marked.

• Nyhetsbrev til turoperatører med inspirerende innhold 4 
ganger per år.



Januar – Mars
• Nyhetsbrev B2B
• Pressemeldinger norsk presse
• Pressetur norsk marked
• Digitale workshops med IN
• Digital visningstur tema «Mat»
• Webinar: «Produkttilpasning og omstilling i nytt marked»
• Webinar: «Treffsikkerhet SoMe»
• Kurs: «Bli god på Nett 1.0 + 2.0»
• Kurs: «Opplevelseskurset»

April – Juni
• Nyhetsbrev B2B
• Pressemeldinger norsk presse – sommer
• Pressetur norsk marked
• Ev. internasjonal pressetur
• NTW 13 – 16 april
• Digital visningstur sommertema
• Webinar: «While we´re waiting – legg om nettsida di til engelsk»
• Kurs: «Bli god på Nett 1.0»

Juli – September
• Nyhetsbrev B2B
• Pressemeldinger norsk presse
• Pressetur norsk marked, ev. internasjonalt
• Digitale workshops med IN
• Digital visningstur 
• Webinar: «Produkttilpasning og omstilling i nytt marked»
• Kurs: «Bli god på Nett 2.0»
• Webinar: «Treffsikkerhet SoMe»

Oktober – Desember
• Reiselivskonferansen Trøndelag
• Nyhetsbrev B2B
• Pressemeldinger norsk presse
• Pressetur norsk marked
• Digitale workshops med IN
• Digital visningstur 
• Kurs: «Opplevelseskurset»
• Kurs: «Vertskapskurs»
• Kurs: «Pakking, salg og distribusjon»

AKTIVITETSKALENDER 2021

Fleksibilitet!

Fleksibilitet!

Fleksibilitet!

Fleksibilitet!



6. PRESSE- OG MEDIEARBEID 

TR jobber aktivt med pressen for å øke kunnskap, 
vekke nysgjerrighet og inspirere til reiselyst. Vi vil 
fortsette vårt tette arbeid med pressen i 2021 
med følgende tiltak:

• Målrettede pressemeldinger til norsk presse
• Eksklusive og unike historier til de største 
mediehusene
• Invitere norske journalister til pressetur med 
utvalgte opplevelser og aktører i regionen
• Koordinering av internasjonale presseturer i 
samarbeid med Visit Norway om mulig
• Tilrettelegge for film- og TV-produksjoner samt 
mediebesøk i regionen



• Filmproduksjon, en overordnet og flere med faglig inspirasjon
• Tekstproduksjon med fokus på matopplevelser
• Fotobank med matbilder
• Digital visningstur med trønderske matopplevelser

7. EUROPEAN REGION OF GASTRONOMY

Trøndelag og Trondheim er tildelt merkevaren 
«European Region of Gastronomy 2022» av 
IGCAT. Sammen med Oi! Trøndersk Mat og 
Drikke jobber TR med en egen 
kommunikasjonsplan for å fremme og utvikle 
matopplevelser i regionen for besøkende



8. BÆREKRAFTIG REISELIV

Trøndelag Reiseliv skal fremme det 
arbeid som gjøres for et grønnere og 
mer bærekraftig reiseliv. Dette vil vi 
gjøre gjennom å øke synligheten for 
de aktører og destinasjoner som har 
oppnådd en sertifisering innen 
bærekraft eller miljøfyrtårn på våre 
nettsider og i vår kommunikasjon. 



9. KOMMUNIKASJON I KORONATIDER

En annerledes reisehverdag krever rask omstilling og tilpasset tydelig kommunikasjon for å få gode resultat. De 
utenlandske markedene rapporterer alle de samme avgjørende faktorer som vi må levere tydelig 
kommunikasjon på for å være aktuelle i tiden fremover: 

Fleksibilitet – Trygghet – Bærekraft - Adventure

Trøndelag Reiseliv oppfordrer alle til å se over hvilken kommunikasjon man har tilgjengelig for sin leveranse, og 
justere slik at man leverer på ovennevnte punkter.

• Har du åpent, evt med redusert tilbud? Hvis du ikke har åpent enda, når tenker du å åpne?
• Hvilke tiltak gjør du for å sikre at gjester og ansatte holder anbefalt avstand?
• Hvilke rutiner har du med tanke på renhold?
• Hvilke avbestillingsregler/ombookingsmuligheter opererer du med for de som ønsker å bestille i en usikker 

tid?
• Har du nye tilbud som følge av korona-situasjonen? (Digitale omvisninger, hjemlevering, eller lignende.)



10. SAMARBEIDSPARTNERE
Trøndelag Reiseliv samarbeider tett med destinasjonsselskapene med egne skreddersydde handlingsplaner og 
pressestrategier for disse. I tillegg har vi en mengde samarbeidspartnere og støttespillere som bidrar til å løfte 

Trønder-laget gjennom våre prosjekt og markedsføringstiltak hele året.

Trøndelag 
Reiseliv 



VI SES I 2021!


