


Hva er Visit Trondheim ?

Muligheter for en større 
reiselivssatsing i Trondheimsregion?

Region Trondheim for framtiden.



Visjon, hovedmål og 3 virksomhetsområder 



Medlemsorganisasjon 

I tillegg er følgende kommuner med i Visit Trondheim;
Trondheim , Stjørdal og Frosta



Kongress og arrangement til byen



Fra ide til virkelighet- arrangementsturisme

Idrett og kultur



Nettside for besøkende av byen 

Fokus på nettbutikk – pakketering og salg av opplevelser, aktiviteter og 
overnatting  for medlemmene



Utviklet 5 walks i 
byen vår 

Målgruppe; Næringsliv, 
lokalbefolkning og 
turister/besøkende

Kaffewalk
Fiskewalk
2 Gourmetwalk
Bryggeriwalk
Burgerwalk

Kan bookes online – inkluderer 
mat og smaksprøver besøk på 
3 ulike steder

Varighet fra 2-4 t
Pris fra kr 485 til kr. 2.600







45 Nye Trondheimsguider er utdannet i samarbeid med Trondheim 
Guideforening – nye språk er kinesisk + portugisisk ☺



Hva betyr reiselivet for Trondheim 
Og Sør-Trøndelag ?



Sør- Trøndelag – overnattinger 



Trondheim – overnattinger 

77% av overnattingen i Sør-Trøndelag skjer i Trondheim



Verdiskapning pr. gjest/segment

Kongress gjest viktigst for hotellene       Verdi kr. 3.600 pr. døgn

Kulturturisten – tilreisende – verdi kr. 5.100 pr. person pr. opphold



Hva betyr kultur turisme for Trondheim og Trøndelag?

Ny ringvirkningsanalyse 
presentert i forrige uke. 

På oppdrag fra Festivalnettverket 
i Trøndelag har Posisjon gjort 
dette – med følgende funn;



Tanker om vegen videre basert på virksomhetsområdene;

Arrangement
• Jobbe mer offensivt mot kultur og idrett for å få arrangement til byen –

NIF/idrettskrets, festivaler 
• Mer strategisk og strukturert opp mot fagmiljøene NTNU, Sintef og St.Olav
• MICE - videre arbeide mot markedene UK, Nederland og Sverige gjennom 

partnerskapet med Norway Convention Bureau (NCB)

Omdømme og utvikling
• Større synlighet overfor medlemmer
• Større synlighet i bybildet og i media/presse (10 presseturer i året)
• Lande utviklingsprosjektene Trondheimskortet og førerløs buss, samt se på 

flere muligheter

Kommersialisering
• Utvikle salgbare konsepter for butikk og nett mot innbyggere og besøkende
• Se på andre veger for kommersialisering som kommer medlemmer tilgode



Invitere til samarbeid



Hvorfor samarbeide 

• Få tak i kundene

• Samle ressurser

• Konkurrentene 
samarbeider





Bakgrunn; Norsk Reiselivsstrategi – Destinasjon Norge, 
mål om å effektivisere drift av reisemålsselskaper i 
Norge

Mange regioner igangsatte arbeidet – deri blandt også Trondheim/Trøndelag 
for å se på muligheter for fusjonering mellom Visit Trondheim og Trøndelag 
Reiseliv. Pr. i dag samarbeider selskapene operativt og med ulike 
fokusområde.

Visit Trondheim ser nå på en mulig samarbeidsregion innenfor reiselivet med 
idè fra Bergen se under.

Sammen om felles reiselivssatsing
Bergen Reiselivslag- Bergen Kommune

Kommunene Fjell,Øygarden og Sund – Gode Sirkler

Kommunene i Nordhordland; Austrheim, Fedje, Lindås, Masfjorden, Meland, 
Modalen, Osterøy og Radøy



Målet med en større region på reiselivssatsing;

• Gjøre næringen moden for vekst både nasjonalt og inernasjonalt og 
oppnå en sterkere posisjon enn andre regioner

• Å foreta effektiviseringstiltak som kan gi større effekt av det vi 
allerede gjør – samt gi regionen finansiell styrke for å konkurrere på 
linje med andre regioner

• Å styrke reiselivsklyngene, omdømme, bærekraft og lønnsomhet for 
reiselivsbedriftene



Fokus og finansiering;

• Region Bergen arbeider nasjonalt og internasjonalt mot 
ferie/fritidsmarkedet og møte og arrangementsmarkedet

• Nøkkelaktiviter er; destinasjonsmarkedsføring, PR og mediaservice, 
prosjektutvikling innen produktutvikling, kompetanse samt 
verskapsoppgaver

• Det er et mål og en forutsetning at organisasjonen tilføres økte 
finansielle midler fra det offentlige med alle kommunene samt 
næringsaktører innen kultur, opplevelser, transport, handel, 
servering og overnatting.

• Har definert arbeidsfelt og markeder for satsingen

• Egne stillinger som innenriksminister og kystminister



Utfordringer:

1. Lokalt salg – flere regioner har også nær-region som marked. Eks 
deltar aktørene i Nordhordland i aktiviteter som skal for Bergensere 
til å reise til Nordhordland og visa versa. Et større regionalt selskap 
vil ha som hovedoppgave og få flere tilreisende til region – gjøre 
«kaken» større ikke selge internt i regionen. 

Har løst dette med å opprette en «innenriksminister» som skal bistå 
aktørene ved fellesoppgaver på salg og markedsføring internt i selve 
region Bergen.

2. Desentralisering av oppgaver. Salg, markedsføring og profilering bør 
utøves fra en sentralt enhet. Også kompetanseoppg og deler av 
vertskapsoppgavene. All erfaring tilsier at koordinering og bistand til 
produktutvikling må skje i nærheten av der hvor aktiviteten utvikler 
seg. 
Dette løser man ved å ha medarbeidere som også delvis har 
desentraliserte kontoradresser evt. Kan utøve sekretariatsoppgaver 
for lokale nettverk innen produktutvikling og koordinering. 



Suksess kriterier;

• Forprosjekt for å jobbe med felles reiselivssatsing, felles 
forretningsmodell som innbefatter en visjon, mål, strategi og tiltak 
for region Trondheim innen reiseliv

• God og riktig tilslutning fra de ulike kommunene, regionråd og 
reiselivsaktørene i regionen

• Forpliktende samarbeid med finansieringrunnlag – minimum 3 -5 år 
avtale må ligge til grunn

• Basert på forretningsmodellen må ny organisering fastsettes med 
modeller for finansiering og organisering samt nødvendige juridiske 
føringer samt bemanning



Tanker for Trondheimsregion samarbeid

• Prosjekt for å jobbe med felles reiselivssatsing, felles 
forretningsmodell som innbefatter en visjon, mål, strategi og tiltak 
for region Trondheim innen reiseliv, hvorav det søkes prosjektmidler 
hos Trondheimsregionen

• Visit Trondheim, Trondheimsregionen ved Bård Eide og Værnes 
region ved Jorulf Husbyn har et møte for grovskisse prosjekt og 
økonomi 22.08

• I dialog med NIT som prosjektleder da dette prosjektet er 
næringsrettet og de har eget fagråd reiseliv samt prosjektleder 
kompetanse – møte berammet til 01.09. NIT hadde også ansvar 
med strategisk næringsplan arbeidet for området og sitter på viktig 
kunnskap og erfaring rundt arbeidet

• Presentasjon til Trondheimsregionen på møte 22.09 for muligheter 
for samarbeid

• Prosess og arbeid med å realisere samarbeid innen 01.01.2019





Visjon, hovedmål og 3 virksomhetsområder 




