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Temperaturbarometer for sommeren

• Enorm reiselyst – 8 av 10 planlegger sommerferie

• 23 prosent planlegger sommerferie i Norge, mens 14 prosent sier de skal på 
ferie i utlandet. 19 prosent skal på ferie både i Norge og utlandet

• Nesten 50 prosent har ikke planlagt sine sommerferie ennå

Trender: Norge



Norge på 
ønskelista 
2 av 3 kan tenke seg å 
reise til Norge de 
kommende tre år

7 % allerede i 2022

Trender: utland



Globale reiselivstrender

• Opplevelser som skaper minner
• Kvalitetstid = Ny luksus 
• Å lære noe, realisere og eksperimentere. Delta aktivt
• Utendørsaktiviteter 
• Nordisk kultur, mat og levemåte i vinden 
• Trygghet og sikkerhet først! 
• Turoperatører får en nye æra
• Fleksibilitet
• Virtuell reising og ny teknologi

Trender: utland



Bærekraft

Flere vil ta ansvar for at måten de reiser på ikke 
påvirker natur, miljø og klima

Skape ekte relasjoner til lokalsamfunnet og 
støtte lokale virksomheter – både hjemme og 
på ferie

Kortreiste råvarer, miljøsertifiserte bosteder

Reiser man først langt, blir man lengre

Trender: utland



«De reisende vil ta med seg en 
smak av Norge hjem»

Koronabarometer vinter 21/22

De seks mest 
attraktive kulturopplevelsene

1. Besøke en bestemt by

2. Oppleve den lokale kulturen

3. Se historiske/kulturelle steder

4. Besøke restauranter/spesielle matopplevelser

5. Se spesiell arkitektur

6. Se kunst/utstilling/museum



Internasjonal salgsledd

• Økt nisjefisering

• Unike opplevelser & «off the beaten track»

• Flere individuelle reisende og små grupper 

• Krav om bærekraft øker!

• Tematiske reiser er populære, bl.a. gastronomiske, historiske turer

• Behov for samarbeid med lokale DMC’s/incoming som kan skreddersy lokalt

Trender: utland



Gode 
nyheter for 
Trondheim 
og 
Trøndelag



«Vi bygger laget»

7 ting vi ønsker oss

1. Flere bærekraftige opplevelser

2. Ikoner

3. Et felles kompetanseløft

4. Proaktiv bransje

5. Et samlet Trønderlag

6. Et sterkere samarbeid mellom by og land

7. Tydelig merkevareposisjon og felles identitet 
for Trøndelag 



Ny drakt og stemme



Opplev Trøndelag

Explore Trøndelag

Trøndelag Reiseliv

Central Norway

Mittelnorwegen



exploretrondelag.com - @exploretrondelag

EXPLOR E  TR ØND ELAG



Gjestebud Underverk Naturglede





Scenario 2030

Gjestebud

Underverk

Naturglede

RISS

Visuell identitet

Tone of voice

K
jernefortellinger

Kampanjer

Webside

Nyhetsbrev

SoMe

Mediearbeid
Trønderske
matgleder

Historiske 
Trøndelag

I pakt med 
naturen

Begeistret
sammen

Skaperkraft

Aktiv i naturen



Trønderske
matgleder



Begeistret
sammen



Av Hjallisenemine – Eget verk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=75393914

Historiske 
Trøndelag



Skaperkraft



KONSEPT

I pakt med 
naturen



Aktiv i naturen



HVORDAN SKAL VI SE UT DA?

Visuell identitet



I snitt scroller vi høyden av 

to Nidarosdomen. Pr dag.

....og utsettes for opptil 

10.000 budskap - pr dag



Topp 5 egenskaper

Troverdig Eksotisk 
på trøndersk

Underdrivelse, 
ironi og kjærlig 

syrlighet

Usminket og 
personlig Nytenkende



Troverdig, natur(lig), personlig. 
Fotostil

Luftighet/renhet. Seriøsitet 
Layout, farger og typografi

Sammendrag utvelgelse av moodboard

Underdrivelse,
ironi og kjærlig syrlighet 
Språkprofil og kampanjebilder

Troverdig, natur(lig), personlig. 
Fotostil

Luftighet/renhet. Seriøsitet 
Layout, farger og typografi

Sammendrag utvelgelse av moodboard

Underdrivelse,
ironi og kjærlig syrlighet 
Språkprofil og kampanjebilder

Troverdig, natur(lig), personlig. 
Fotostil

Luftighet/renhet. Seriøsitet 
Layout, farger og typografi

Sammendrag utvelgelse av moodboard

Underdrivelse,
ironi og kjærlig syrlighet 
Språkprofil og kampanjebilder



Farger

Gjenspeiler natur

Rolig og seriøs

Med et hint av noe ekstra

Passer til ulike typer foto

og til ulike sesonger



Dette er
en overskrift

Dette er
en overskrift

Dette er
en overskrift

Dette er
en overskrift



Ren og tilpasningsdyktig logo som fungerer på mange ulike flater og formater

Ren og tilpasningsdyktig logo som fungerer på mange ulike flater og formater

Ren og tilpasningsdyktig logo som fungerer på mange ulike flater og formater



OpplevTrøndelag i vinter

Welcome to
the budget version 
of the four seasons
Rain, wind, snowand sun. Youname it,
we’ve got them all in one day! Welcome to Trøndelag.

Sourcesanspro
Kommer i 12vekter, fraExtra light til BlackTYPOGRAFIFORSLAGTILSKRIFTSNITT

Vinter i Trøndelager blåtimen oget snødekt landskap.
Vinter er skiturer i marka på dagenogherligemåltider
i varmen på en restaurant, mens livet traver forbi utenfor
vinduet. Dener spennende historier og gamle oppskrifter
brukt på moderne vis, for å skape prisbelønte smaker og
unikeopplevelser.

Veien er kort men kontrastene store, mellom fjell, by og kyst. Påen reise 
i Trøndelag kan du lett kombinere alle tre, som hver byr på sine spesielle
opplevelser. Her er fjellet som inviterer på tur, byene som har handelen og 
restaurantene som sitt store trekkplaster og kysten, som med både særegne 
overnattingssteder og deilig sjømat også er populær i vinterhalvåret.

SKREVETAV: HANS HANSEN FOTO: KARI KARISONN

Smakene og mange andre ting kan du handle med deg, både 
fra markeder og gårdsbutikker. Resten av opplevelsene gir deg 
historier å fortelle når du kommer hjem, og mange grunner til
å lengte deg tilbake.

trondelag.com

Veiener kort
men kontrastene store, 
mellom fjell, by og kyst.

LESMER



LA OSS SNAKKE OM 

Trønderstemmen



Nils Arne Trønder



Liv Trønder



Baris Trønder



Anne B. Trønder



Eksotisk 
på trøndersk

Underdrivelse, 
ironi og kjærlig 

syrlighet

Usminket og 
personlig NytenkendeTroverdig



Det e itj det 
verste æ 
har smakt



Jo, men 
den har itj

krok da



SHOWTIME

Så, koss vart det? 



For the 
introverts
Welcome to Trøndelag. There’s hardly 
any people here.

trondelag.com












