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Mange reiselivsaktører lyktes med å skape inntekter i en 

kort sesong – nettopp på grunn av det norske markedet. 

I tillegg hjalp kompensasjonsordningene noe. Det er 

likevel umulig å hente inn inntektene som gikk tapt 

gjennom covid-restriksjonene. Vi ser ei svekket næring, 

som trenger tid på å å bygge seg opp igjen. 

Det har ikke manglet på utholdenhet, kreativitet og 

fleksibilitet, gjennom en lang og utfordrende periode. 

Trønderske aktører har jobbet med produktutvikling 

og kommunikasjonsarbeid. Det er flott å se alle som 

bruker Trøndelag Reiseliv sin verktøykasse for å utvikle 

virksomheten og øke lønnsomheten. I Trøndelag Reiseliv 

har vi også gjort et godt stykke arbeid i 2021, med 

å utvikle en ny kommunikasjonsplattform. Vi takker 

aktørene fra hele regionen som bidro i prosessen. Våren 

2022 kommer de første synlige resultatene av arbeidet.

Nye matopplevelser og restaurantkonsepter vokser 

fram i hele Trøndelag. Vi er svært stolte over fagfolkene 

som står i spissen for utviklingen. I 2021 ble Fagn tildelt 

Michelin-utmerkelsen Bib Gourmand for sin Bistro, 

Henrik Dahl Jahnsen mottok Michelin Sommelier Award 

mens Espen Laumann vant European Young Chef Award. 

Trøndelag bød også på andre flotte nyheter i 2021. Vi 

har fått en vanvittig flott Via Ferrata på Fosen, et utvidet 

heisanlegg i Oppdal Skisenter som tar deg til toppen av 

Vangshø – mens Leka Brygge byr på flere lekre rorbuer 

i sjøkanten. På Røros sørget Elden for en fantastisk 

kulturopplevelse, og et etterlengtet kulturelt og sosialt 

påfyll. Åpningen av det nye kunstsenteret K.U.K og 

restaurant Gubalari i Trondheim var en verdig avslutning 

på 2021. AtB Sommerpass og hopp on-hopp off tilbudet 

på Den Gyldne Omvei sørget for en ny og bærekraftig 

måte å oppleve tilbudene på.

I skrivende stund er det mye usikkerhet også for 

2022. De langsiktige vekstprognosene fra Verdens 

Turismeorganisasjon tilsier at antall ankomster årlig vil 

vokse med om lag tre prosent fram til 2030. 

Samtidig er det en sterk underliggende veksttrend 

for naturbaserte opplevelser. Trendanalyser sier 

at etterspørselen etter aktiviteter i uberørt natur, 

opplevelser i autentiske og trygge omgivelser, mindre 

byer og lokale tradisjoner, vil forsterkes. Det er 

kombinasjonen av natur og kultur som gjerne trekkes 

fram som det unike for Norge. Her har Norge og 

Trøndelag et potensial. Vi leverer allerede godt på slike 

opplevelser, og bevisstheten rundt våre kvaliteter er 

stadig økende. Flere internasjonale medier som bl.a.  

The Times og Forbes omtaler Trøndelag som «the 

place to go i 2022». I år er også Trondheim og 

Trøndelag europeisk matregion; en hyllest til råvarene, 

produsentene, kokkene og alle som skaper kvalitative 

matopplevelser. Det gir oss alle et ekstra løft og bidrar  

til samhandling i hele fylket. 

Trønder-laget er rigget for å gripe mulighetene, og vi i 

Trøndelag Reiseliv skal fortsatt spre de gode budskapene 

om alt det flotte Trøndelag er. 

Petra Sestak

Reiselivssjef

Trøndelag Reiseliv skal synliggjøre egne aktiviteter og tiltak som bidrar 
til å oppnå bærekraftsmålene. Det er et særskilt ansvar vi har, som 
landsdelsselskap og kompetansesenter for opplevelsesnæringen.

Når vi jobber med bærekraft, skal det skje 

innenfor selskapets formål: Å være et ressurs- og 

kompetansesenter som skal bidra til økt lokal 

verdiskapning for reiselivet i Trøndelag. 

FNs bærekraftmål er verdens fellesmål for å 

utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe 

klimaendringene innen 2030. Reiselivsnæringen kan 

og bør spille en viktig rolle i dette arbeidet.

 Trøndelag Reiseliv skal være en pådriver 

og en ressurs for en ansvarlig utvikling av 

opplevelsesnæringen. Vi har plukket ut konkrete 

bærekraftsmål som vi bidrar i, men det er også andre 

mål vi indirekte effektuerer, eller som våre nære 

samarbeidspartnere jobber med. Bærekraftsmålene 

kan ikke ses som separate og individuelle mål som 

skal oppnås isolert. Noen av dem gir synergier som 

påvirker også andre bærekraftsmål positivt. 

Reiselivsaktiviteter favner vidt, og vil på ulike 

vis falle innenfor alle de 17 bærekraftsmålene. 

Derfor har reiselivsnæringen et stort ansvar i å 

iverksette tiltak som gjør at vi sammen oppnår 

bærekraftsmålene.

Et år med berg- og 
dalbane
Et koronapreget 2021 ble en berg- og dalbane for reiselivet. 
Inntektene ble kraftig redusert på grunn av innreiserestriksjoner. 
Kun en liten andel utenlandske gjester rakk å besøke Norge andre 
halvår. Vi sendte alle en varm takk til betalingsvillige norske 
gjester da regnskapsåret ble runda av.

et bærekraftig 
reiseliv

«Det er  
kombinasjonen av  

natur og kultur som gjerne 
trekkes fram som det unike 
for Norge. Her har Norge og 

Trøndelag et potensial.  
Vi leverer allerede godt  

på slike opplevelser,  
og bevisstheten rundt våre 

kvaliteter er stadig økende»

• Arbeide for aktiviteter og utvikling som bidrar til

at vi får rett gjest på rett sted til rett tid.

• Utvikle og markedsføre meningsfulle opplevelser

som setter fotspor i hjertet, ikke i lokalsamfunnet.

• Være pådriver og tilrettelegger for samhandling

og delekultur mellom aktører.

• Gjøre bevisste og bærekraftige markedstiltak som

kommuniserer det som leveres.

• Forvalte merkevaren Trøndelag basert på

strategier og handlingsplaner, forankret i

reiselivsnæringen.

Trøndelag reiseliv skal
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2021 

oppsummert i tall

1,9 mill
personer

kampanjene er vist til 

200 
publiserte 
reiselivssaker

mer enn

150
salgsmøter

gjennomførte

17 mill
kampanje-
eksponeringer til  
1.9 mill unike brukere

til sammen over

550 000
besøkende på 
trondelag.com

til sammen

13
egne kampanje-
innganger for
sosiale medier

350
deltakere

digitale 
visningsturer:

39 800
faste følgere 
på facebook

650 000
sidevisninger

trondelag.com 
har hatt over

12 000
...og kampanjer 
som nådde  
722 000

faste følgere 
på instagram:

695 000
følgere

Presentert innhold 
fra Trøndelag på 
Visit Norway sin 
instagramkonto med

1.2 mill 
via facebook

vi har nådd  
ut til over

11
med til sammen  
250 deltakere

Kurs, webinar og 
workshops
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Pandemien medførte store endringer i 

markedsarbeidet til Trøndelag Reiseliv. 

Fra mars 2020 jobbet vi lenge etter 

tanken «Dream now – visit later». Vi 

ønsket å inspirere til et trøndelagsbesøk 

med gode, trønderske historier.  Samtidig 

måtte vi ha en langt større innsats 

mot det norske markedet, når de 

internasjonale gjestene uteble. Det ga 

resultat. Sommeren 2020 var Trøndelag 

vinneren i det norske markedet. Dette 

ga oss et godt grunnlag for arbeidet 

videre i 2021. I samarbeid med 

destinasjonsselskap og store trønderske 

reiselivsaktører laget vi nasjonale 

kampanjer, som ga gode resultat. 

Sommeren 2021 var 18 prosent av alle 

ferierende nordmenn innom Trøndelag. 

Tre av fire var bosatt utenfor Trøndelag, 

og over halvparten av overnattingene var 

kommersielle gjestedøgn.

Aktive ferieopplevelser slo spesielt godt 

an i Trøndelag, unike overnattinger var 

bortimot fullbooket, og etter lidelsesfulle 

corona-måneder meldte store deler av 

trøndersk reiseliv om en god sommer. 

Interessen for Trøndelag var også god 

gjennom pressesaker og pressekontakten 

vi hadde, spesielt i sommersesongen. 

Vi Menn, Norsk Ukeblad og VG var blant 

de nasjonale mediene som ga oss flotte 

oppslag. Også regionale medier lagde 

gode redaksjonelle saker. Ikke minst 

om den gode sommeren for trøndersk 

reiseliv.

Selv om sommeren 2021 var en norsk 

sommer med et norsk publikum, begynte 

Trøndelag Reiseliv igjen å rette blikket 

ut mot det internasjonale markedet, i 

takt med at samfunnet ble åpnet. Mange 

visningsturer og salgworkshops ble 

gjennomført digitalt i 2021, og i sommer 

kunne vi gjennomføre en internasjonal 

pressetur med fokus på matopplevelser 

og trøndersk matfestival. 

Vi har også laget en PR- og 

kommunikasjonsplan for European region 

of Gastronomy, og jobber intensivt med å 

få internasjonal omtale. Vi har bl.a. tipset 

The Times med sine 15 millioner lesere, 

om Trondheim som attraktiv destinasjon 

for helgeturer i vinter. Tipset slo inn, 

og ga både en flott nettartikkel, samt 

omtale i papirutgave på en lørdag. 

Siden høsten 2021 har vi samarbeidet 

med Visit Norway om en internasjonal 

kampanjefilm for Trøndelag som 

reiselivsmål, og med trøndersk gjestebud 

(vertskapsrollen) som konsept. 

Kampanjearbeidet er godt i rute ved 

årsskiftet.

Samtidig som vi arbeider med 

markedsåret 2022 ble verden 

kjent med mutasjonen «omikron» 

og nye restriksjoner. 2022 starter 

med voldsomme korona tiltak for 

opplevelsesnæringa. Siden mars 2020 

har vi konstant endret prioriteringene 

i markedsarbeidet, og flyttet blikket 

mellom norsk/internasjonalt marked. Det 

er en situasjon som dessverre ser ut til å 

vedvare også i 2022. Vi følger situasjonen 

tett med våre markedsaktiviteter. 

blikket snudd sakte 

mot europa igjen
I 2021 flyttet vi igjen markedsblikket mot det 
internasjonale markedet. Den konstante avveiingen 
mellom det norske og det internasjonale markedet  
ser ut til å følge oss også i 2022.
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European Region of Gastronomy pressetur 27.juli  - 1.august 2021 

Trondheim og Trøndelag har status som «European Region of Gastronomy» i 

2022. Det gir en unik mulighet til å løfte fram trønderske opplevelser knyttet 

til mat, kultur og tradisjoner i det norske og internasjonale markedet. Med 

det som bakgrunn gjennomførte vi sommeren 2021 en pressetur i samarbeid 

med Oi! Trøndersk Mat og Drikke og Britannia Hotel. 

Turen gikk til Inderøy, Røros og Trondheim. Vi hadde med oss 

journalister som blant annet skriver for Dagens Næringsliv, Business 

Insider, Fodor’s Travel, CNN, BBC og Barron’s Penta. De fikk møte dyktige 

lokalmatprodusenter og reiselivsaktører, bo på noen av Trøndelags beste 

overnattingssteder og nyte måltid med de beste, lokale råvarer. De fikk også 

oppleve fantastisk stemning og gode smaker på Trøndersk Matfestival og 

Bryggerifestivalen. 

På presseturen fikk vi synliggjort den korte veien fra matjorda til matopplevelser, 

samt vist frem det store mangfoldet som finnes i Trøndelag av lokale delikatesser, 

kultur og opplevelser. 

Hittil er det publisert en sak i Fodor’s Travel, med 4,3 millioner unike lesere per 

måned. I saken blir Øyna listet opp som et av Europas beste hotell og som et av 

verdens 101 beste hotell. Vi ser frem til å se flere resultatet fra presseturen.

B2B aktiviteter 2021 

• I 2021 gjennomførte vi salgsmøter både digitalt og 

fysisk. På høsten deltok vi på workshops i Nederland, 

Danmark, Tyskland og Italia, i samarbeid med 

Innovasjon Norge. Vi hadde rundt 100 møter med 

turoperatører. På to av arrangementene presenterte vi 

smaken av Trøndelag, hvor kokker fra Britannia Hotel 

serverte lokale retter og drikke. Spesielt arrange-

mentet på Norges ambassade i København ble  

en gedigen suksess. 

• Vi har gjennomført rundt 50 digitale møter 

med internasjonale og nasjonale turoperatører 

og reisebyrå. Uten mulighet til mange fysiske 

visningsturer opprettet Visit Norway plattformen 

«Norway Insights». Her har landsdelsselskap 

og destinasjonsselskap gjennomført digitale 

visningsturer, samt webinar. På det meste har vi hatt 

rundt 350 turoperatører fra hele verden med oss. I 

samarbeid med Visit Trondheim og Visit Innherred har 

vi også gjennomført to digitale visningsturer, samt tre 

webinar. 

• Årets Norwegian Travel Workshop ble gjennomført 

digitalt. Vi deltok på livesendingen under 

åpningsseremonien, og sendte fra Speilsalen på 

Britannia hvor det ble presentert mat og inspirasjon 

fra Trøndelag. Norwegian Travel Workshop hadde 

rundt 800 deltagere. 

• I desember ble det gjennomført en visningstur med 

åtte turoperatører fra Norge, Belgia, Nederland, UK, 

Tyskland og Danmark. Turen gikk over fem dager i 

Trondheim og Innherred hvor historie, kultur og mat 

var sentrale tema. Visningsturen ble gjort i samarbeid 

med Visit Trondheim, Visit Innherred og Innovasjon 

Norge.
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reiselivets 

nye drakt og stemme

I 2018 vedtok Trøndelag fylkeskommune «scenarioprosjekt 2030». 

Fylkeskommunen ønsket å utarbeide et kunnskapsgrunnlag som skulle 

stake ut en stø kurs for framtidas behov i opplevelsesnæringa. Arbeidet 

ble gjennomført med bred involvering av næringa sjøl, med workshops 

i hele fylket, og endte opp i tre hovedretninger for arbeidet. 

• Trøndersk gjestebud

•  Trønderske underverk

•  Trøndersk naturglede

De tre ordene og retningene er èn ting – men hvordan skal det 

kommuniseres? Hvordan lager vi konsepter som nåværende og 

framtidige aktører kan bruke? Hvordan skal de tre satsingsområdene 

visuelt se ut, for reiselivet i Trøndelag.

I 2021 tok vi arbeidet videre gjennom Innovasjon Norge 

sin «Nasjonal kolleksjon», en prosess og verktøykasse for 

strategisk opplevelsesutvikling og markedsføring/kommunikasjon. For hver av 

de tre hovedsatsingene ble det nedsatt ei arbeidsgruppe med representanter 

fra opplevelsesnæringa i hele fylket. I fire hele dager jobbet gruppene med å 

konseptualisere gjestebud, underverk og naturglede – under kyndig prosessledelse av 

Uredd Designkontor i Trondheim.

Det var en fryd å følge arbeidet. Aktører fra næringa kastet seg fryktløst inn i 

komplekse kommunikasjonsutfordringer, delte raust av sine erfaringer og deltok ivrig i 

store diskusjonstema, før de sakte men sikkert fant retningen mot ferdige løsninger.

Arbeidet endte til slutt i seks konsepter, som danner grunnlaget for den nye 

kommunikasjonsplattformen. For Trøndelag Reiseliv – og reiselivet i Trøndelag.

Hva betyr det i praksis? Det betyr at vår stemme (tone of voice) endres, det betyr 

at vi aktivt tar i bruk kjernehistorier i våre fortellinger. Det betyr også at vi fornyer 

vår visuelle identitet til å underbygge kommunikasjonsplattformen. Det tidligere 

«Historiske Trøndelag» har gjort sin tørn, og stemmer ikke lenger med valgt retning for 

opplevelsesnæringa i vår region. Arbeidet med ny visuell identitet starter i januar 2022.

I 2022 vil du se et Trøndelag Reiseliv med ny visuell 
identitet, og med en ny trøndersk stemme. Hvorfor det?

Hva er en kjerne-
fortelling? 

En kjernefortelling forteller historien 

om folk og et sted/destinasjon. 

Den er gjenkjennelig, autentisk og 

upolert, og gir en emosjonell inngang 

til stedet eller opplevelsen. En 

kjernefortelling er en fortelling som 

gir utgangspunkt for kommunikasjon, 

formidling eller historiefortelling 

knyttet til det som selges. 

«Det var en fryd å følge 
arbeidet. Aktører fra 
næringa kastet seg fryk-
tløst inn i  komplekse 
kommunikasjons-
utfordringer, delte 
raust av sine erfaringer 
og deltok ivrig i store 
diskusjons tema, før de 
sakte men sikkert fant 
retningen mot ferdige 
løsninger.»

Scenario 2030 Riss-prosjekt KANALER

Kampanjer
podcast
webside
nyhetsbrev
soMe
Mediearbeid

tone of voice
visuell identitet

kjernefortellinger

trønderske
matgleder

1000 år og 
1000 historier

i pakt med 
naturen

Begeistret 
sammen

skaperkraft

aktiv i  
naturen

Gjestebud

Underverk

naturglede
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Eksterne prosjekt

Interreg - Welcome!  

Prosjektet Welcome er et samarbeidsprosjekt med 

Sverige/Jämtland Härjedalen og ble opprettet i 2019. 

Prosjektet ble utsatt et år og skal ferdigstilles høsten 

2022. Sammen med våre kollegaer på svensk side har 

vi planlagt en rekke aktiviteter, blant annet tematiske 

reiser basert på konseptene i pilotsamarbeidet. 

Prosjekter har planlagt fem digitale visningsturer, 

presse- og visningstur og annonser i National Geographic 

og NORR magasin Trøndelag Reiseliv var på studietur 

til Jämtland/Härjedalen fra 10.-12. oktober for å bli enda bedre 

kjent med de svenske produktene, og for å se muligheter for 

sammenkoblinger av temareiser til visnings- og presseturer.

AtB sommerpass   

   Første pilotperiode for AtBs 

syvdagerskort - “Sommerpass» - ble 

gjennomført fra juni til august 2021. 

SJ er også med i pilotprosjektet. Det 

ble solgt 75 sommerpass i perioden. 

Det er flere solgte billetter enn 

tilsvarende produkt i Nordland 

hadde i lanseringsåret. Å markeds - 

føre et nytt produkt er et langsiktig 

arbeid, hvor salg alene ikke er en god nok 

målestokk på arbeidet som gjøres.   

I tillegg til kampanjen hadde vi flere presse-

oppslag og radioinnslag om sommerpasset, og 

vi nevnte det i alle naturlige sammenhenger i 

vår kontakt med media. Nyheten ble flittig delt 

av våre samarbeidspartnere og av destinasjons-

selskapene m.fl. 

I sommer arrangerte vi en konkurranse 

på Facebook, hvor et sommerpass og MiST 

sitt sommerkort ble utdelt som premie. 

Konkurransen hadde god spredning og 

engasjement. Vi hadde rundt 5000 besøk på 

sidene på trondelag.com, direkte knyttet til 

sommerpasset. Arbeidet med 2022-kampanjen 

er allerede i gang.

Festival Destination  
Trøndelag 

Etter tre prosjektår sendte Trøndelag 

Reiseliv inn sluttrapport 30.november 

2021. Medlemsbedriftene i nettverket 

er enige om at det som er bygd opp i 

perioden må videreføres - kunnskap og 

verktøy som sikrer kjennskap, samt bidrar 

til verdiskaping for medlemmene i nettverket, men 

også for regionen som sådan. Et interimstyre skal 

jobbe frem en exit strategi. Trøndelag Reiseliv er 

representert i interimstyret.

Utviklingsprosjekt  KystOpplevelser 

Trøndelag skal være en attraktiv og bærekraftig 

opplevelsesdestinasjon gjennom hele året. Kystopplevelser 

arbeider for å være en del av dette utviklingsarbeidet i 

regionen. Prosjektet fokuserer på opplevelsesutvikling, 

som også innebærer kompetansehevende tiltak. 

Deltakerne i prosjektet får muligheten til å utvikle egne 

opplevelser, synligjøre «reason to go», samt jobbe 

fram kundegruppene de ønsker å jobbe med. Det er 

gjennomført flere workshops og arbeid med aktører, 

opplevelser og produkt både på Indre Fosen og Hitra/Frøya. 

Ansvarlig turisme 

   Prosjektet ansvarlig markedsføring har 

fått navnet “ansvarlig turisme” for å 

dekke det reelle omfanget av prosjektet. 

I samarbeid med Visit Innherred har vi 

laget en ny aktivitetsplan etter at 

Nordnorsk Reiseliv avsluttet sin del av 

prosjektsamarbeidet. Inderøy er vår 

pilot-destinasjon. Ansvarlig turisme kan 

sees i tett kobling med resertifiseringen 

av Inderøy som bærekraftig reisemål og 

et påbegynnende arbeid med 

besøksforvaltning i Trøndelag.
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Utvikling og kompetanse

Strategiske fora 

Det er viktig for Trøndelag Reiseliv å ha en stemme i 

viktige fora i Trøndelag. Her får vi mulighet å gi innspill 

og påvirke prosesser til det beste for trøndersk 

opplevelsesnæring.

Samhandlingsforum Opplevelsesnæring 
Trøndelag
Målet med forumet er samhandling om utvikling 

av opplevelsesnæringene i Trøndelag, basert på 

anbefalingene i Scenarioprosjektet 2030.  Som medlem bidrar vi til 

utforming og gjennomføring av relevante planer og strategier på 

regionalt nivå.

Trondheim Cruise Network Mid-Norway
Trøndelag Reiseliv er styremedlem i nettverket og bidrar aktivt med 

sin kompetanse for en bærekraftig utvikling av cruisetrafikken. 

Luftfartsforum Trondheim Værnes
Trøndelag Reiseliv sitter i styringsgruppa for forumet og leder 

arbeidsgruppen med fokus på innkommende trafikk. Her er vi i tett 

dialog med flyselskaper for å optimalisere rutetilbud, samt arbeide 

for nye direkteruter til Trøndelag. Det er viktig å koble interesser av 

trøndersk opplevelsesnæring med interesserer av luftfartsforumet 

for å utnytte synergier.

Kurs- og kompetansetiltak 

Trøndelag Reiseliv skal tilrettelegge for 

relevante kurs og kompetansehevende 

tiltak for reiselivsbransjen. Vi har 

gjennomført «Opplevelseskurs» 

og «Pakking og salg» og «Bli 

god på nett»-kurs til blant annet 

Værnesregionen. Kursene er 

gjennomført i samarbeid med 

Innovasjon Norge. I etterkant ble det 

sendt ut en spørreundersøkelse for å måle om 

kursene førte til økt omsetning, og videre om 

verktøyene ble brukt i praksis. Vi har i tillegg 

jobbet med kurs i bedriftsnettverk og med MIST. 

Alle ble gjennomført digitalt.

Destinasjonsutvikling  

Trøndelag Reiseliv har 

ved flere anledninger blitt 

invitert til kommuner og 

næringsklynger for å presentere 

vårt markedsarbeid og gi råd 

i ulike utviklingstiltak. I 2021 

gjennomførte vi en prosess med Sør-Vest 

lakseregion på reiselivsutvikling. Vi inviterte 

næringen til en spørreundersøkelse 

og arrangerte en workshop for både 

næringsaktører og beslutningstakere 

i regionen. Vi jobber også med 

næringsklynger i Værnesregionen. Trøndelag 

Reiseliv er også involvert i ulike prosesser 

for destinasjonsutvikling, blant annet 

sitter vi i styringsgruppen for Åfjords 

merkingsprosess som bærekraftig reisemål 

og Ørland kommunes arbeid med en 

masterplan for reiselivsutvikling. Vi bidrar 

i arbeidet med stedsutvikling på Stiklestad 

Nasjonale Kultursenter som er et viktig tiltak 

mot nasjonaljubileet 2030.

samarbeid med  
fagskolene  

Trøndelag Reiseliv tar jevnlig 

imot besøk fra ulike fagskoler 

for å presentere hva vi jobber 

med, reiselivets struktur og vårt strategiske 

kompass og personas. Vi er også involvert 

i utvikling av et nytt guide-studium ved 

Trøndelag høyere yrkesfagskole, noe som 

vil bidra til å styrke profesjonaliteten i 

næringen. Vi bidrar med fagkompetanse 

på opplevelsesutvikling og produksjon og 

markeds- og næringskunnskap i reiselivet. 

Varde opplevelseskvalitet  
– et nasjonalt system 

Varde har gjennom flere år vært under utvikling med 

bakgrunn i behovet for et nasjonalt kvalitets system. 

Varde ble rullet ut i 2021 og tatt inn i tilskudds-

ordninger knyttet til omstilling gjennom Innovasjon 

Norge. Det har ført til at flere aktører har søkt om 

kvalitetsutvikling av sine opplevelsesprodukt gjennom 

systemet. Det er også arrangert kurs for varderådgivere hvor en av 

Trøndelag Reiselivs ansatte har vært gjennom kurs ingen. Trøndelag 

Reiseliv er medeier og styremedlem i Varde opplevelseskvalitet AS. 



Utviklingsprosjekt på web i 2022
Vi jobber kontinuerlig med utvidelse 

og forbedring av trondelag.com. 

Tross to annerledesår er det i 2021 

lagt et godt grunnlag for utvikling av 

våre digitale flater. Et viktig grep ble 

gjort allerede i 2020, med utvikling 

av blant annet scrollehistorier og en 

modernisering av uttrykket på web. 

Arbeidet har fortsatt inn i 2021, med 

oppdatering og nyproduksjon av 

inhold.

Engelsk nettside
Første halvdel av 2021 jobbet vi 

fram struktur og innholdsplan for 

en engelsk nettside. Flere eksterne 

tekstforfattere har bidratt med 

innhold utover høsten. Smart 

Media er engasjert for å bygge 

selve nettløsningen, med planlagt 

oppstart februar 2022.

Søkemotoroptimalisering
GDPR endrer markedsføringsarbeidet 

radikalt. Arbeidet med tredjeparts-

cookies - Informasjonskapslene som 

har sørget for at vi kan målrette 

annonsering mot enkeltpersoner 

– er utdøende. Flere eksperter 

spår et voldsomt fall i andelen 

personer som godtar personifisert 

markedsføring. 

Markedsføring i reiselivet i 

Trøndelag er i dag hovedsakelig 

basert på målrettet, digital 

markedsføring. Det haster med å 

heve kunnskapen i reiselivet om 

nødvendige grep for å sikre videre 

synlighet.  

 Derfor satser Trøndelag Reiseliv 

på søkemotoroptimalisering (SEO) 

i 2022. Prosjektet hadde oppstart i 

2021. En slik prosess er krevende for 

organisasjonene som markedsfører 

reiselivet i regionen, men et 

nødvendig kunnskapsløft, skal vi 

fortsatt være synlig i markedet.  

HK Link er engsjert som 

prosjektleder, og det er avtalt 

samarbeid med flere av 

destinasjonene. Søknaden om 

Bio-midler for prosjektet er innvilget 

av Trøndelag fylkeskommune.

Visuell profil og tone of voice
I 2021 ble RISS-prosjektet avsluttet, 

og Trøndelag Reiseliv fikk en ny 

kommunikasjonsplattform. Det 

innebærer ny visuell identitet og en 

endret tone of voice, som er på plass 

tidlig i 2022.  Det får konsekvenser 

for alle våre digitale flater, men er 

også nødvendige hjørnebrikker for 

det videre utviklingsarbeidet.  

Presentasjon av destinasjoner 
på trondelag.com 
Med nye funksjoner på trondelag.

com og økt engasjement fra 

regioner uten destinasjonsselskaper 

er det laget en ny struktur 

for hvordan vi snakker om 

destinasjonene på nettsiden. Dette 

er tenkt implementert også hos 

destinasjonsselskapene.  

trondelag.com

2020 var et utpreget annerledesår for reiselivet, 

og er slik sett også en dårlig referanse for vårt 

kommunikasjons- og markedsarbeid. Fordi 2020 ga 

en eksplosjonsartet trafikkøkning med den fornyede 

interessen for ferie i eget hjemland. Flere aktører 

gjorde derfor mye mer, og brukte mer ressurser, i det 

norske markedet i 2021. Det ga dyrere kampanjer for 

alle, og en tøffere kamp om oppmerksomheten. 

Det ser vi også av våre kampanjer, som generelt 

ga lavere rekkevidde og mindre engasjement og 

mindre trafikk til nettsidene våre. Når vi likevel ender 

på 2019-nivå, er det mer enn akseptabelt. VI gleder 

oss også over en kampanje-oppbygging, hvor vi 

bidrar til økt trafikk til destinasjonsselskapene .

Deler av datagrunnlaget vårt gikk dessverre tapt 

for en liten periode i 2020. En endring i plasseringen 

av Google Analytics-scriptet på nettsidene gjorde 

at kun enkelte sider ble målt. Det er derfor gjort et 

kvalitativt estimat av trafikken for denne perioden.

2021 endte trafikkmessig på nivå med normalåret 2019. Det til tross for at vi 
i 2021 sendte mer av kampanjetrafikken direkte til destinasjonsselskapene 
sine websider. Det gjorde vi ikke i 2019.

Hver eneste dag samarbeider vi tett med både trønderske aktører og 
alliansepartnere utenfor fylkes- og landegrensene - fordi vi tror på samarbeid 
og et sterkt lag.

Destinasjonsselskapene 
Trøndelag Reiseliv har et tett samarbeid med de fem 

trønderske destinasjonsselskapene - Visit Oppdal, Visit 

Trondheim, Visit Innherred, Destinasjon Røros og Visit 

Namdalen. Vi samarbeider om kampanjer, utviklingstiltak 

og møtes hyppig for å informere, inspirere og ta 

strategiske valg sammen til beste for regionen. 

Salgsledd i utlandet og Norge 
Trøndelag Reiseliv har bygd gode relasjoner til 

internasjonale turoperatører over mange år, og jobber 

kontinuerlig med å promotere trønderske opplevelser 

til et internasjonalt publikum. Under pandemien så vi 

raskt muligheten for et tettere samarbeid med norske 

reisebyråer og turoperatører, som også har måttet 

omstille sine produkter i det norske markedet. For 

å synliggjøre jobben salgsleddet gjør med salg av 

reiseruter i Trøndelag, har vi laget en egen side på 

trondelag.com hvor vi løfter frem noen av dem.  

Innovasjon Norge/Visit Norway
Vi jobber veldig godt med våre reiselivskollegaer i 

Innovasjon Norge, både i Trøndelag, i Oslo og ved 

de utenlandske kontorene. Arbeidet skal sikre best 

kunnskapsgrunnlag for å utvikle Trøndelag som attraktiv 

opplevelsesdestinasjon, samt promotere trønderske 

opplevelser i utvalgte markeder. Vi ble invitert inn i 

arbeidet med den nasjonale reiselivsstrategien, som i sin 

endelige form henger godt sammen med retningen vi 

har valgt for Trøndelag.

Andre landsdelsselskap
Mange gjester besøker flere fylker når de er på 

ferie. Derfor jobber vi tett med landsdelsselskap 

som FjordNorge og Nordnorsk Reiseliv.  Vi har laget 

rundreiseforslag som fremmer de beste opplevelsene 

i fylkene. En tett dialog og erfaringsutveksling med 

næringa i landet for øvrig har også vært viktig under 

pandemien.

Oi! Trøndersk Mat og Drikke
Oi! Trøndersk Mat og Drikke jobber tett på matprodusenter 

for å utvikle Trøndelag som sterk matregion. Det er helt 

naturlig for oss å se på synergier sammen med Oi, siden 

matopplevelser er en sentral del av en helhetlig kundeopp-

levelse. I 2022 er Trondheim og Trøndelag europeisk 

matregion, og da vil vi arbeide enda tettere sammen, bl.a. 

om Trøndersk matfestival og Bryggerifestivalen.

AtB og SJ
Vi er opptatt av at våre gjester får en god 

kundeopplevelse fra A til Å. Derfor har vi et samarbeid 

med blant annet AtB og SJ. Sammen gjør vi opplevelser 

bedre tilgjengelig og optimaliserer kundereisen for både 

lokale og tilreisende. Et godt resultat av samarbeidet er 

AtB Sommerpass som ble lansert sommeren 2021, og 

som vi sammen utvikler videre.

Trøndelag fylkeskommune
Vi har svært god dialog med våre hovedeier om 

utfordringer og muligheter for Trøndelag, som vi 

sammen gyver lys på. Under pandemien har Trøndelag 

fylkeskommune stilt opp for reiselivsnæringen 

med handling og konkrete tiltak . I sommer stilte 

fylkesordfører Tore O. Sandvik opp sammen med oss, i 

en oppfordring til trønderne om å bruke Trøndelag. Takk 

til alle trøndere som brukte Trøndelag - det setter vi stor 

pris på!

Strategiske samarbeidspartnere 

Trøndelag fylkeskommune, Visit Norway, 

Innovasjon Norge, NHO Reiseliv, NHO 

Trøndelag, Visit Trondheim, Visit Innherred, 

Visit Namdalen, Visit Oppdal, Destinasjon 

Røros, Værnesregionen, Trøndelag Sørvest 

– lakseregion, Visit Orkland, Explore Hitra, 

trønderske kommuner, Statsforvalteren i 

Trøndelag, NTNU, Avinor, SJ, AtB, Interreg 

Jämtland Härjedalen Turism, Oi Trøndersk 

Mat og Drikke, Nasjonalt Pilegrimssenter, norske 

landsdelsselskap, Midgard Film Commission Norway, 

Midtbyen Management, SINTEF, Fosen Regionråd, 

Åfjord Utvikling, næringshagene i Trøndelag, Heimdal 

Videregående skole, Ole Vig Videregående skole, 

Stiklestad Nasjonale kultursenter, MIST, diverse 

flyselskaper, Luftfartsforum Trondheim Værnes, 

Trondheim Cruise Network Mid-Norway, Breach VR.

noen av våre 
samarbeidspartnere

15. desember 2020 – 15. desember 2021:

Sidevisninger: 658 477

Besøk, unike: 549 953 
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Først nedstengt, sist gjenåpnet, og kompensasjonsordninger som ikke 

alltid har truffet like godt. Slik har store deler av opplevelsesnæringa 

opplevd nesten to år med pandemi og restriksjoner. 

«Det var den pandemien», skrev FHI-overlege Preben Aavitsland 

på Twitter i juni 2021 – og vi kastet alle munnbind i euforisk glede. I 

skrivende stund rammes landet av nye restriksjoner, med oppdagelsen 

av en langt mer smittsom Omikron-variant. Det oppleves ubeskrivelig 

tungt for ei allerede hardt prøvet næring. Trøndelag Reiseliv sin egen 

undersøkelse sommeren 2021, viste at 1 av 3 aktører fryktet konkurs.

Klimaendringer påvirker reisevanene
En annen utfordring er å planlegge markedsaktiviteter. Hvordan 

planlegger man en reise i ukjent terreng? En ting er usikkerheten 

pandemien skaper. En annen utfordring er at pandemien har 

forsterket trender vi så konturene av før den inntraff. Ikke minst 

innen bevisstheten om klimaendringer. Det er ingen tvil om at 

vi ser en bevegelse i retning av et grønt skifte også i reiselivet. 

Klimaendringene bekymrer, og gjør at folk ønsker å reise annerledes 

enn før. Ifølge Innovasjon Norge sitt koronabarometer er bærekraft 

svært viktig for personer som vil reise til Norge.  Blant dem som ser 

på Norge som et bærekraftig valg, sier 70 prosent at de vil endre 

måten de reiser på av hensyn til klima, natur og miljø. Turistene 

fra nærmarkedene sier at de gjerne vil fly mindre, mens personer 

fra spesielt England og Tyskland sier de vil velge reisemål som tar 

bærekraft på alvor.

Med bærekraft ser vi også et klart generasjonsskifte i flere 

undersøkelser. I Norge er de unge i større grad opptatt av å reise i  

eget land, handle lokalt, fly mindre og velge selskap som gjør en 

innsats for miljøet. 

Digitale endringer
Arbeidet med tredjeparts-cookies, informasjonskapslene som har 

sørget for at vi kan målrette annonsering mot enkeltpersoner, er 

i kraftig endring. Flere av de store aktørene har varslet at de vil 

fase ut cookies. Apple lar (fra IOS14) brukerne selv bestemme 

om de ønsker å få sporet sine aktiviteter på nettsider og apper 

som fører til personifisert markedsføring. Flere eksperter spår 

et voldsomt fall i andelen personer som godtar personifisert 

markedsføring. Denne utviklingen har enorme konsekvenser for 

dagens digitale markedsføring. Hvis folk velger å ikke bli sporet, 

markedsarbeidet i 2022 

å navigere i ukjent terreng
«Det er gode tider for dårlig nytt», synger 
DumDum Boys. Omtrent slik har det følte 
for opplevelsesnæringa under pandemien.

vil det ikke være mulig å treffe disse 

menneskene ved hjelp av målrettet 

markedsføring. Synlighet på nett og 

innholdsmarkedsføring blir viktigere 

framover. Det er også noe vi tar høyde for 

i markedsplanen i 2022.

I dette terrenget planlegger vi 

markedsaktiviteter for 2022. Det er mye usikkerhet ved overgangen 

til 2022. Ikke minst knyttet til utenlandsk marked vs norsk marked. 

Restriksjoner som kan komme. Varighet på restriksjoner m.m. 

På de neste sidene finner du en kortversjon av hovedaktivitetene 

som er planlagt i 2022. Oppdatert markedsplan finner du alltid på 

bransje.trondelag.com/markedsplan2022
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2022 

Markedsplan 

Hovedkampanjer 2022 
Film er det bærende innholdet i kampanjene, og digitale 

flater er prioritert. Det kjøres tre hovedkampanjer i 2022: 

sommer, høst og vinter 

• Trøndelag Reiseliv kjører overordnede kampanjer, 

utformet i tråd med ny kommunikasjonsplattform, som 

henviser til egne landingssider på trondelag.com. Disse 

landingssidene utformes av oss.

•  I tillegg inneholder kampanjene egne annonser, som 

linker til landingssider hos destinasjonsselskapenes 

domener. Her har de selv kontroll over innhold 

og produkt. For å være en del av kampanjen må 

landingssidene være klare før kampanjestart, og 

innholdet må være sesongrettet og i samsvar med 

konseptene i kommunikasjonsplattformen.

Absolutte påmeldingsfrister
SOMMERKAMPANJE   1. mars 2022 

HØSTKAMPANJE  1. juli 2022 

VINTERKAMPANJE  1. september 2022

Absolutte frister for innhold
SOMMERKAMPANJE  15. april 

HØSTKAMPANJE 15. august 

VINTERKAMPANJE 15. oktober 

Retargeting
Det blir mulig å kjøpe retargeting via Trøndelag Reiseliv 

gjennom året. Slik kan opplevelser løftes i andre sesonger 

utover de to hovedkampanjene. Høsten vil eksempelvis 

være en svært aktuell periode for dette. 

Andre betalte aktiviteter
• Always-on: det vil bli kjørt «always-on»-kampanjer som 

linker til trondelag.com. Dette er en kampanje som 

ruller kontinuerlig gjennom året. Vi gjør dette for å øke 

datagrunnlaget og skape engasjement, men det bidrar 

selvsagt også til å øke kjennskapen til regionen. 

• Vi vil i langt større grad enn tidligere fremme innlegg 

i våre sosiale medier. Vi prioriterer innlegg med høyt 

organisk engasjement, samt aktualitet.

Vi gjør strategiske grep for å øke synligheten, nå som utfasingen 

av tredjepart cookies allerede er i gang. I tillegg utvikles våre 

digitale flater i tråd med den nye kommunikasjonsplattformen. 

Det første steget ble tatt i 2020, med utvikling av scrollehistorier 

og en modernisering av uttrykket på web. Med ny visuell profil 

og tone of voice i 2022, tar vi det neste steget. Det krever en 

gjennomgang av alt innhold for å løfte fram kjernefortellingene 

og tydeliggjøre de valgte kommunikasjonskonseptene. 

 

Engelsk nettside
Vi er allerede i gang med innholdsproduksjonen til en engelsk webside. 

Februar 2022 starter produksjonen av sida. Slik vil vi få en egen nettside på 

eget domene, rettet mot et internasjonalt publikum, der vi har full kontroll 

på både innhold og utforming. Det er viktig med tanke på å sikre trafikk på 

internasjonele kampanjer til eget domene. 

 

Kart
En dynamisk kartløsning er høyt på ønskelista vår, og vi vil arbeide for å få 

dette på plass i 2022. Kartløsning handler også om kostnad og kapasitet hos 

utviklere, og om å finne en riktig løsning til våre behov. 

Vi planlegger fotoopptak i samarbeid med Ren Røros 

Frontal og fotograf Marius Rua, etter samme mal 

som tidligere år. Nytt i år er at vi ønsker å prioritere 

filming av levende stills. Trøndelag Reiseliv kan dekke inntil 60 prosent av 

kostnadene, forutsatt at det planlegges opptak som også vi har behov for. En 

fotodag gir normalt 20 motiv. Meld gjerne interesse tidlig, om det er aktuelt 

med opptaksdager i 2022.

Trøndelag Reiseliv har invitert destinasjonsselskapene til en 

større satsing på søkemotoroptimalisering (SEO) i 2022. Det er 

et krevende arbeid, men enda viktigere for organisasjonene 

som markedsfører reiselivet i regionen. Regionen må samlet 

ha et kunnskapsløft i, skal vi fortsatt være synlig for mulige 

besøkende. 

Opplæring i søkemotoroptimalisering er en langsiktig 

investering for organisasjonene. Det er også et konkret omstillingstiltak 

for å øke forståelsen og bruken av verktøyet. Det er nødvendig for å øke 

synligheten og profesjonalisere markedsføringen på nett, som er i stadig 

utvikling og i konkurranse med nasjonale og internasjonale selskap.

Destinasjonsselskapene som er innmeldt i prosjekt får nærmere beskjed 

om oppstart for arbeidet primo 2022.

Trøndelag Reiseliv har 

løpende dialog med norske 

og utvalgte internasjonale 

medier, med tips og innsalg 

av saker. Ved større satsinger 

som European region of 

gastronomy utarbeides det 

egne medieplaner. 

I løpet av 2022 vil det bli arrangert 

presseturer med norsk / internasjonal 

presse. I presseturene kobler vi på 

aktuelle destinasjoner for planlegging 

og gjennomføring. Informasjon om 

presseturer kommer når det er klare. 

Den viktigste verdien i pressearbeidet 

er kunnskap om markedet. Derfor ber vi 

destinasjonsselskapene og andre aktører 

om å ha lav terskel for å tipse oss om 

aktuelle nyheter, hendelser, ideer til 

pressesaker, innlegg i sosiale medier osv. 

Ny visuell identitet, ny kommunikasjonsplattform og digital markedsføring som er 
i kraftig endring. Det vil prege markedsarbeidet i 2022. Dette er en kortversjon av 
planlagte aktiviteter i 2022. På bransje.trondelag.com/markedsplan2022 finner du 
en alltid oppdatert versjon.

Webutvikling

Foto og levende stills

Søkemotoroptimalisering

pressearbeid

printannonser
Printannonser er ikke prioritert for Trøndelag 

Reiseliv. I 2022 planlegges annonser i 

Vagabond. Vi har også et samarbeid gjennom 

Welcome-prosjektet, hvor det skal annonseres 

i alle utgaver av National Geographic 

Traveller i 2022, samt i Norr Magazin. Øvrig 

printannonsering vil fortløpende vurderes. 

mai juni juli august september oktober november desember

sommerkampanje
 1. juni - 9. august

15. sept.  
- 1. nov.

høstkampanje

Januar februar mars april

vinterkampanje
Fra november 2022



Kommunikasjons-
turne i 
regionene

Reiselivet i Trøndelag har en 

ny kommunikasjonsplattform 

som skal rulles ut i 2022. 

Samtidig starter Trøndelag 

Reiseliv arbeidet med ny 

visuell identitet januar 

2022. Det er endringer 

som har betydning for 

reiselivsaktørene. Vi 

planlegger derfor å besøke de ulike 

regionene i løpet av vinteren/ våren 

2022, og orientere om arbeidet. Vi 

vil i tillegg tilby et faglig innhold til 

deltakerne innenfor temaene.

• Produktutvikling

• Produktbeskrivelser til web

• Kjernefortellinger

• Bli bedre i sosiale medier

ferd
Ferd er et reiselivsmagasin fra Trøndelag. 

Magasinet gis ut av Trøndelag Reiseliv og 

blir blant annet sendt ut til destinasjoner, 

reiselivsaktører og turoperatører. 

Det er gjort noen endringer for 

2022-utgaven. Til 2023 gjøres det større 

endringer i magasinet, i tråd med ny 

kommunikasjonsplattform og visuell 

identitet.

b2b 
Det er viktig å ha et langsiktig perspektiv når man 

jobber mot B2B-segmentet. Trøndelag Reiseliv har 

over mange år bygd gode relasjoner til det 

utenlandske salgsleddet, og jobber aktivt med å 

promotere Trøndelag på viktige salgsarenaer.

Våre prioriterte markeder er: Tyskland/

Østerrike/Sveits, Sverige, Danmark, Nederland/

Belgia og Storbritannia. I disse markedene 

jobber vi i all hovedsak mot turoperatører, 

Incomingoperatører, reisebyrå, nisjebedrifter, 

foreninger og bedrifter innen kultur, mat, historie 

og natur.

I 2022 har vi et spesielt fokus på ferie- og fritidsmarkedet, 

og vi prioriterer messer og salgsworkshops i B2B-markedet.

Salgsworkshop
• NTW Norwegian Travel Workshop i Kristiansand, 4.-7. april 

2022, påmeldingsfrist: 31. januar 2022

• Det planlagges salgsworkshops i Tyskland, Nederland/Belgia, 

Danmark, Sverige, Storbritannia. 

• Høst 2022 vil vi beske incoming agenter i Norge for å selge 

konkrete opplevelsesprodukter inn. 

Andre tiltak
• Våren 2022 produserer vi en produktmanual, som blir et 

viktig verktøy ut mot salgsleddet. 

• Vi skal fortløpende utvikle pakketurer basert på de tre 

kommunikasjonskonseptene trøndersk gjestebud,  

trønderske underverker og trøndersk naturglede. 

• Digitale og fysiske visningsturer arrangeres gjennom hele 

året.

På grunn av pandemien er ikke alle tidspunkter bestemt,  

vi oppdaterer fortløpende.

Sosiale medier 
Trøndelag Reiseliv skal ha en helhetlig 

kommunikasjon uavhengig av flater. Også våre 

sosiale medier (SoMe) påvirkes av den nye 

kommunikasjonsplattformen, gjennom endring 

av tone of voice og et nytt visuelt uttrykk. 

 Vi skal fortsatt løfte destinasjoner og 

aktører, samt reposte bilder. I SoMe-kanalene til Trøndelag 

Reiseliv skal det også være søkelys på kjernefortellinger 

og konsepter. Disse skal knyttes direkte opp mot trondelag.

com og destinasjonsselskapene sine domener.  

 

Take-over
Nytt i 2022 er at Trøndelag Reiseliv starter take-over 

på vår Instagram @exploretrondelag. Det er 

destinasjonsselskapene som får mulighet til å ta over 

kontoen, ikke enkeltaktører.  Vi vil gjennomføre egne 

planleggingsmøter med dem som ønsker take-over.

 

Det blr utarbeidet en rapport med resultater, som sendes 

destinasjonsselskapene etter take-over.

 

Mål
I 2022 vil Trøndelag Reiseliv ha et tydeligere mål for SoMe, 

der engasjement trumfer eksponering og reach. Vi ønsker 

en mer spisset markedsføring, der de nye konseptene 

og kjernefortellingene kan vokse i takt med et økt 

engasjement. 

 

Nye mål
1. Et økt engasjement på våre innlegg både på Instagram 

og Facebook. Dette skal vi måle ved å regne ut den 

gjennomsnittlige engasjementsraten. 

a. Trøndelag Reiseliv ønsker ikke å nå flest mulig, men 

å nå de rette mottakerne. Dette vil vi måle ved å se 

på engasjementet per post, fremmede innlegg og 

kampanjer. Dette målet innebærer en del A/B-testing 

av både organiske og fremmede innlegg.

b. Vi vil sammenligne engasjementsraten fra måned til 

måned, og arbeidet med dette starter 1. januar 2022. 

2. Trøndelag Reiseliv vil sette opp tydelige 

konverteringsmål for hver kampanje. Her vil også 

engasjement på kampanjeposter være viktigere enn reach. 

Når det gjelder konverteringsmål for destinasjonsrettede 

kampanjer, utarbeides disse i samarbeid med hvert 

destinasjonsselskap i utviklingen av kampanjen. 

andre prosjekt
Podkast

Verden endrer seg, medievaner endres. Fra januar spiller Trøndelag 

Reiseliv inn piloter til en mulig podkast. Grunnideen for podkasten 

er kjernefortellinger i Trøndelag, som beskrevet i den nye 

kommunikasjonsplattformen. 

Kurs
Lag video pÂ mobil

Video og levende stills blir stadig viktigere for kommunikasjonsarbeidet, 

og oppnår gjerne større spredning i sosiale medier.  I løpet av våren 

settes det opp et kurs i videoproduksjon på mobil. Kurset vil ha begrenset 

antall plasser, for å sikre deltagerne godt utbytte. Målet er at alle skal 

kunne filme og redigere enkle videoer kun ved bruk av mobilen.

Internasjonalt salgsarbeid

Vi arbeider med et kurs i internasjonalt salgsarbeid.  Målet er å få på plass kursert i 

løpet av våren. 

VR

I samarbeid med Breach VR ser Trøndelag Reiseliv på mulighetene for å 

benytte seg av VR-teknologi i reiselivet. Dette er et pilotprosjekt, hvor også 

utdanningsinstitusjoner er med. I prosjektet skal Visit Innherred og Trøndelag 

Reiseliv være en krevende kunde som tester teknologien, kommer med innspill til 

brukervennlighet og foreslår nye funksjoner som kan benyttes i reiselivet. 

 

Prosjektet går til 10. mai, og etter denne datoen skal Breach VR videreutvikle 

konsepter og teknologi basert på tilbakemeldingene fra alle deltakere.



Trøndelag Reiseliv  
Trøndelag Reiseliv står støtt på to bein:  
Som kompetansesenter for reiselivet, og  
som markedsfører av reiselivet i Trøndelag.

Fellesnevneren for alt vi gjør, er at vi arbeider kunnskaps- og faktabasert. 

Reisetrender endrer seg, markedet endrer seg, medievaner endres. 

I dette landskapet skal vi synliggjøre trønderske opplevelser og 

produkt. Vi skal inspirere til en trøndelagsreise, både i det norske og 

det utenlandske markedet. Vi jobber ikke for å få flest mulig gjester 

til Trøndelag, men vi ønsker de riktige gjestene - reisende med lavt 

klimafotavtrykk og ei raus lommebok. Vi er opptatt av en kontinuerlig 

videreutvikling av Trøndelag som et helårlig og grønt reisemål, og hvor 

reiselivet bidrar til økt verdiskaping i hele regionen vår. Arbeidet gjør vi i 

nært samarbeid med de fem destinasjonsselskapene i Trøndelag, og med 

andre strategiske samarbeidspartnere. 

Trøndelag Reiseliv har over mange år bygd spisskompetanse og 

etablert et sterkt nettverk. Våre ansatte utgjør et svært kompetent team 

for framtidas behov.

Trøndelag Reiseliv
• Har ingen medlemmer. Vi jobber med destinasjonsselskap, 

aktører, politikere, offentlige institusjoner og andre aktører 

for å skape levende samfunn, øke verdiskapingen og sikre en 

positiv reisemålsutvikling i hele regionen.

• Bidrar til å utvikle opplevelser i Trøndelag, samt gjøre 

dem synlig nasjonalt og internasjonalt gjennom målrettet 

markedsføring basert på kundeinnsikt, og gjennom våre 

nettverk.

• Utvikler gratis verktøy og utviklingsprosjekt for økt lønnsomhet 

til opplevelsesnæringa 

• Tilbyr arenaer for nettverksbygging, kompetanseutvikling og 

påfyll av kunnskapsgrunnlag.

• Fremmer næringas interesser inn mot lokale, regionale og 

nasjonale offentlige institusjoner.

exploretrondelag.no

trondelagreiseliv.no 

 

/exploretrondelag 

/trondelagreiseliv 

@exploretrondelag

#exploretrondelag

Petra Sestak

Reiselivssjef

petra@trondelag.com

+47 905 52 422

Bjørn Tore Hals

Markeds- og kommunikasjonssjef

bjorn@trondelag.com

+47 48 145 145

Marthe-Lise Trøen

Digital markedsfører

marthe@trondelag.com

+47 993 58 610

Annika Honggard

Prosjekt- og utviklingsansvarlig

annika@trondelag.com

+47 995 26 619

Stine Teigen

Markeds- og salgskoordinator

stine@trondelag.com

+47 984 19 378

Anette Solli

Prosjektkoordinator

anette@trondelag.com

Tlf: +47 953 00 172

Takk til Trøndelag fylkeskommune  

som gjør vårt arbeid mulig!

Besøksadresse:  

Nordre gt 8, 7011 Trondheim

følg oss 
i våre 
digitale 
kanaler


