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1 | Sammendrag markedsplan
Etter to ekstremt krevende år med pandemi, så et samlet reiseliv frem til normale 
og bedre tider. Slik ble det dessverre ikke. Vi går alle en tøff tid i møte med krig i 
Europa, økte renter og ekstreme priser på strøm og råvarer. I følge en NHO 
Reiselivsundersøkelse gjennomført i oktober 2022 forventer nesten 1 av 2
reiselivsbedrifter en forverring av markedssituasjonen de neste 6 månedene. I 
tillegg viser Innovasjon Norge sitt høstbarometer at de reisende vil velge billigere 
reisemål og bruke mindre penger på ferier. Men NHO reiselivsdirektør Kristin Krohn 
Devold ber oss om å ikke miste motet. Det er et stort marked for reiselivstjenester, 
og det kommer til å ta seg opp igjen, sier Krohn Devold. 

Det faktum at det vil være mindre kjøpekraft blant våre potensielle gjester gjør at vi 
må være kloke og enda mer bevisste på hvor og hvordan vi bruker markedsmidlene 
våre. Vi må jobbe med å tiltrekke oss de rette gjestene som har betalingsvillighet og 
et ønske om å bli lenger når de først er her. 

Visit Øst-Norge har det siste året fått 3 nye ansatte og med økte ressurser og økt 
kompetanse står vi bedre rustet til å møte utfordringene vi står ovenfor. 

Markedsplanen for 2023 er en dynamisk plan på hvordan vi sammen – og enda
bedre – skal jobbe med å tiltrekke oss de rette gjestene. Visit Øst-Norge hadde i 
2021 en omsetning på kr 15 950 000 og i 2022 er estimert omsetning på  
ca kr 14 050 000. Selv etter flere nyansettelser det siste året er økonomien 
i selskapet god. 

Målet er å fortsatt kunne ha en god og forutsigbar økonomi. 
Markedsplanen har en ramme på ca. 3,7 millioner kroner, noe lavere enn 2022 
grunnet nyansettelser. Vi vet av erfaring at spennende prosjekter kan dukke opp i 
løpet året som gjør at rammen kan endres. Økt bemanning på blant annet innhold 
gjør at vi har mulighet til å produsere enda mer godt og relevant innhold som fører 
til mer engasjement og synlighet for markedsmidlene. Vi har et mål om, selv med et 
lavere budsjett å opprettholde synligheten på dagens nivå.

Visit Øst-Norge tar ansvarlig markedsføring på alvor og har derfor utarbeidet et
dokument som forteller hvordan vi skal vise frem destinasjonen vår på en måte som 
både stemmer overens med lover, regler, anbefalinger og hva gjester kan forvente å 
oppleve her. 

Dokumentet kan du lese på våre bransjesider her.

https://www.visit-innlandet.no/bransje
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De største endringene fra forårets markedsarbeid er:
Markedsplan er utarbeidet etter innspill fra markedsrådet og administrasjonen. 
Alle tiltak har som mål å øke oppmerksomhet om regionen og øke inntjeningen for 
våre medlemsbedrifter.

1. Visit Øst-Norge skal produsere relevant og godt nok innhold til at Visit Norway 
skal være villig til å dele det i sine SoMe kanaler. Vi skal bedre samarbeidet 
med Maverix (som produserer innhold for Visit Norway) får å bedre synligheten 
på Visit Norway sine nettsider. 

2. Visit Øst-Norge skal jobbe enda bedre med å verve nye relevante medlemmer. 
Det er viktig at potensielle medlemmer kjenner til fordelene ved å være en del 
av reiselivssamarbeidet. Sammen er vi sterke. 

3. Visit Øst-Norge skal ha større fokus på rekkevidde i sosiale medier fremfor 
antall følgere. Her, som i mange andre sammenhenger er det kvalitet fremfor 
kvantitet som gjelder. Det er viktig med følgere som er genuint interessert i 
det vi tilbyr. Godt innhold øker engasjement som igjen øker rekkevidde. En god 
sirkel med andre ord.

4. Visit Øst-Norge skal jobbe mer og bedre mot det internasjonale markedet og 
da hovedsakelig mot våre nærmarkeder Sverige og Danmark samt Tyskland og 
Nederland. 

5. Visit Øst-Norge skal signere Grønnvaskingsplakaten og har i tillegg utarbeidet 
et dokument som beskriver hvordan vi skal jobbe med ansvarlig markedsføring. 
Dokumentet inneholder 4 gode retningslinjer på hvordan skal inspirere og gi 
riktig og relevant informasjon til de som kommer og er i vår region.  
Vår kommunikasjon er vårt ansikt utad og det er derfor uhyre viktig at vi  
viser frem destinasjonen vår på en måte som både stemmer overens med  
lover, regler, anbefalinger og hva gjester kan forvente å oppleve her. 

Mål for 2023 er:
• Øke antall nye reiselivsmedlemmer. Netto vekst i medlemsmassen på 5%
• Øke antall medlemsbedrifter som bruker vårt online bookingssystem fra 26 til 40
• Øke organisk rekkevidde på Facebook og Instagram med 20%
• Senke prisen på konvertering i digitale kampanjer med 5%
• Øke åpningsrate i nyhetsbrev fra 39,3% til 42,0% og klikkrate fra 4,8% til 5,2%
• Produsere minst 12 innlegg som Visit Norway deler i sine kanaler 
• Øke besøk på vår «reis grønt» side med 10% + ha 12 gode innlegg med link til 
  denne i våre kanaler

Mål i henhold til strategiplan 2018 – 2025 
• Økt antall norske og internasjonale gjestedøgn, større økning enn landsgjennomsnittet
• Økt oppholdstid. 1,6 døgn for Nordmenn og 2,0 døgn for internasjonale gjester
Det er i tillegg utarbeidet en egen digital innholds-strategi med flere overordnede
og spesifikke mål for det digitale arbeidet. Se den digitale strategien her.

https://www.visit-innlandet.no/bransje
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2 | Markedsoversikt

2.3 Makrosegmentet Ferie/Fritid

De to siste årene med pandemi har det vært minimalt med internasjonalt 
besøk. Nå har vi troen på at vi igjen vil få økt andel utenlandsgjester, og 
skal aktivt jobbe mot våre internasjonale nærmarkeder. Vi må
imidlertid ta høyde for hva Innovasjon Norge sitt høstbarometer for 2022 
viser, nemlig at uro og usikkerhet med kraftig prisstigning og krig i
Europa påvirker reiseplanene til mer enn halvparten av de reisende. 
Denne usikkerheten gjør at interessen for Norge har fått seg en kraftig 
knekk. Men når det er sagt oppgir de som fortsatt ser på Norge som et 
feriealternativ at naturopplevelser, fysisk aktivitet og det å oppdage noe 
nytt er det som motiverer for besøket til Norge. Her har Visit Øst-Norge 
veldig mye å tilby og skal derfor ta en større markedsandel enn tidligere. 

Vårt hovedmarked er fortsatt norske gjester og vår lokasjon i forhold til 
Oslo og befolkningstunge områder i Viken er et stort konkurransefortrinn. 
Nordmenn er glad i å reise og reiser både med familie og venner flere 
ganger i året på kortere og lengre ferieturer. Vårt online bookingssystem, 
der gjestene kan kjøpe gode opplevelser på nett, vår innholdsproduksjon 
og digital synlighet av våre bærende produktkonsepter, Livet på landet, 
Innsjøer og Kultur gir oss fortsatt et konkurransefortrinn og dermed et 
økt marked.

Ut ifra dette har Visit Øst-Norge et stort potensial til å få økt besøk, som 
igjen fører til økt fortjeneste for våre medlemsbedrifter.

Ferie- og fritidssegmentet deles inn i tre mikrosegmenter:
1. Kunst-, kultur og historieinteresserte voksne. Alder 50 +
2. Barnefamilier. Alder +/-28–48
3. Unge voksne 20–30 år

Vi jobber med såkalte personas for lettere å kunne snakke direkte til 
målgruppen i all digital kommunikasjon.

2222222222222222222222222

2.1 Målgrupper 
geografisk

2.2 Målgrupper 
makrosegmenter

Internasjonalt jobber 
vi mot nærmarkedene 
Sverige, Danmark,
Tyskland og  
Nederland. 

Visit Øst-Norge deler 
målgruppene inn to 
makrosegmenter:

1. Ferie/Fritid
2. MICE
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2.3.1 Ferie/Fritid:
Kunst-, kultur- og historieinteressert

2.3.2 Ferie/Fritid:
Barnefamilier

Personas:
Liv Lærer 50+ fra Asker

Er interessert i kunst, kultur, enkle turer i skog og mark 
samt god og lokal mat. Liv reiser med mann eller venninner.

Visit Innlandet sitt verdiløfte til Liv Lærer er:
Behagelig reise med kulturelt påfyll, varmt og
kunnskapsrikt vertskap i pust inn- pust ut landet.

Liv sine interesser og personlighet samsvarer med gruppen 
blå/svart og grønn/lysegrønn i Innovasjon Norge sin
segmenteringsmetode RISS.

Personas:
Silje Mamma 35+ og Petter Pappa 35+
fra Oslo

Samboere med to barn, Emma på +- 6 og Jakob på
+- 9 år. Silje og Petter er interessert i kortreiste og
familievennlige opplevelser. Silje og Petter reiser oftest
med familien, men reiser også på venninnetur og guttetur.

Visit Innlandet sitt verdiløfte til Silje og Petter er:
Minneverdige øyeblikk i nye omgivelser i roligere
tempo sammen med familien Silje og Petter sine
interesser og personlighet samsvarer med gruppen
blå/svart i Innovasjon Norge sin segmenteringsmetode
RISS.
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2.3.3 Ferie/Fritid:
Unge voksne

Personas:
Martin og Amina +- 26 år

Studenter bosatt i Oslo med relativt god råd. 
Ambisiøse, sporty, glad i kortreiste natur- og 
kulturopplevelser som festivaler, god mat og godt
drikke. Reiser både sammen og med venner. Henter 
inspirasjon til sin neste tur i hovedsak på Instagram.

Visit Innlandet sitt verdiløfte til Martin og Amina er:
Kortreiste og aktive natur- og kulturopplevelser
sammen med kjæresten eller vennegjengen. Sterke 
inntrykk med små avtrykk. Martin og Amina sine
interesser og personlighet samsvarer med gruppen 
oransje/gul/brun i Innovasjon Norge sin 
segmenteringsmetode RISS.

RISS er en prosess og en verktøykasse for strategisk
opplevelsesutvikling og markedsføring/kommunikasjon.
Les mer om RISS på Innovasjon Norge sine innsiktsider
(Skann QR-kode eller gå inn på nasjonalkolleksjon.com/riss).



Personas:
Bente Business, 45 + - år,  
har HR utdanning og lang fartstid i sitt firma

Bente arrangerer avdelingsmøter, styremøter og  
teambuilding for sin bedrift.

Visit Øst-Norge sitt verdiløfte til Bente Business er: 
Landlige og trygge omgivelser som gir rom for 
effektivitet og gode beslutninger. Ekte folk og ekte mat.
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2.4 Makrosegmentet MICE
(Meetings, Incentives, Conference, Events) er gjester som representerer små og 
mellomstore bedrifter i Innlandet, Viken og Oslo. 

For våre medlemmer som jobber mot MICE segmentet har de siste årene vært 
svært utfordrende. Ikke før markedet var på veg tilbake til normalen etter 
pandemien, kom en like stor utfordring i form av økte strøm- og varekostnader. 
Dette kom på toppen av utfordringen med mangel på faglært personale. 

Men selv om utfordringene står i kø, vil det alltid være behov for gode
steder å møtes for bedrifter og mennesker i private sammenhenger. Og med så 
mange gode og unike møteplasser vi har i regionen har vi stor mulighet til å ta en 
større del av markedet her. Visit Øst-Norge skal derfor fortsette å jobbe godt
sammen med MICE nettverket for å sette vår region på MICE-kartet. Sammen har 
vi konkludert med at det å jobbe aktivt mot PCO’er (Professional Conference
Organizer) er viktig. De sitter på mange gode kunder og har et ønske om- og vil ha 
stor nytte av å bli bedre kjent med mulighetene hos oss. Vi skal også legge til rette 
for visningsturer der det er et ønske og et behov for det. 
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2.5 Konkurrenter
Visit Øst-Norge sine konkurrenter er i all hovedsak de andre destinasjonene i 
Visit Oslo Regionen i tillegg til Trøndelag, Møre og Romsdal og Vestland. Vårt største 
konkurransefortrinn er beliggenheten vår. Vi ligger nærme nok – og langt nok unna 
Oslo og befolkningstette områder i Viken, noe som gjør vår region til et godt egnet 
sted for et kort- eller langt avbrekk for alle, enten de ønsker natur-, og/eller
kulturopplevelser. Visit Øst-Norge skal fortsette å tilby en rimelig online booking-
løsning for våre medlemmer og med det kunne tilby våre gjester unike bookbare 
opplevelser, noe som gir Visit Øst-Norge et stort konkurransefortrinn.

Visit Øst-Norge begynner å bli en stor organisasjon med god og bred kompetanse
og vi er godt synlig i digitale flater. Dette, samt våre godt kjente fyrtårn Kistefos, 
Hadeland Glassverk, Skibladner og Anno museene i Elverum er med på å skille
Visit Innlandet fra konkurrentene. Dette er viktig med tanke på økt merkekjennskap. 

De små og store kurs- og konferansetilbyderne i regionen tilbyr lokaler med god 
plass, godt vertskap og i noen tilfeller kan de tilby hele stedet til en bedrift alene. 
Dette gjør vår region til et godt egnet sted for små og mellomstore samlinger 
mer spennende.



3 | Markedsmål
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3.1 Målbilde 
I henhold til strategi- og tiltaksplan er dette vårt overordnet målbilde.

«I 2025 har Visit Øst-Norge gjort reiselivsnæringen i regionen moden for videre 
vekst, både nasjonalt og internasjonalt og regionen har tatt en sterk markeds-
posisjon i prioriterte målgrupper.

Selskapet har møtt endringene i reiselivet med spisset kompetanse og tilpassede 
verktøy. Visit Øst-Norge er ledende innen digital markedsføring, utvikling og
pakketering av opplevelsesprodukter og er blitt en viktig salgskanal for en rekke av 
medlemsbedriftene.

Selskapet er en attraktiv samarbeidspartner for bedrifter og kommuner og er 
en tydelig bidragsyter til vekst i reiselivsnæringen i regionen som fører til økt 
verdiskaping for bedriftene. Visit Øst-Norge har 230 medlems-bedrifter i 2025.»

Når vi ser på målbildet vi satte oss i 2018 er vi på god veg. Vi har spisset
kompetanse på flere felt, er ledende innen digital markedsføring og har blitt en 
viktig salgskanal for flere medlemmer. Dette skal vi bygge videre på. 

Visit Øst-Norge skal fortsette jobben for enda større digital synlighet for 
markedsmidlene. Vi skal jobbe for økt organisk engasjement i sosiale medier samt 
stadig senke prisen på konverteringer i våre betalte kampanjer. Vi må tiltrekke oss 
de rette gjestene og jobbe for at de blir lenger i regionen. Vi skal produsere godt
innhold som er av så god kvalitet at Visit Norway ønsker å dele i sine kanaler. 

Vi bytter navn høsten 2022, noe som betyr at vi må forvente et dropp i organisk 
synlighet og vi må dermed jobbe godt med økt merkekjennskap. 

3.2 Visit Øst-Norge sine spesifikke mål for 2023 
Spesifikke mål for 2023
• Øke antall nye reiselivsmedlemmer. Netto vekst i medlemsmassen på 5%
• Øke antall medlemsbedrifter som bruker vårt online bookingssystem fra 26 til 40. 
• Øke organisk rekkevidde på Facebook og Instagram med 20%
• Senke prisen på konvertering i digitale kampanjer med 5%
• Øke åpningsrate i nyhetsbrev fra 39,3% til 42,0% og klikkrate fra 4,8% til 5,2%
• Produsere minst 12 innlegg som Visit Norway deler i sine kanaler 
• Øke besøk på vår «reis grønt» side med 10% + ha 12 gode innlegg med link 
   til denne i våre kanaler

Mål i henhold til strategiplan 2018 – 2025 
• Økt antall norske og internasjonale gjestedøgn, større økning enn landsgjennomsnittet
• Økt oppholdstid. 1,6 døgn for Nordmenn og 2,0 døgn for internasjonale gjester



4 | Hovedtiltak
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4 | Hovedtiltak
Disse 9 tiltakene er i hovedsak det Visit Øst-Norge skal jobbe med. Det skal 
selvfølgelig jobbes med mange andre ting parallelt, som for eksempel markedsføring 
av større arrangement i regionen, bidra kommunene i jobben med samfunnsutvikling 
til det beste for både gjester og egne innbygger mm. 

I tillegg vet vi at det vil dukke opp flere ulike spennende prosjekter i løpet av året.  
Det er det som gjør arbeidsdagene våre spennende.
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Bærekraftig reisemål
• Visit Øst-Norge skal fortsette jobben med å bli sertifisert som en 

bærekraftig destinasjon samt jobbe for og med medlemmene slik at 
de som ønsker det skal få god hjelp til selv å bli miljøsertifisert. 

• Vi skal i større grad inkludere medlemmer i ulike deler av  
bærekraftprosjektet.

• Vi skal, i tråd med Norsk reiselivsstrategi gi gjestene våre sterke 
inntrykk med små avtrykk. 

• Vi skal, sammen med kommunene bidra til en positiv samfunns- 
utvikling som er til det beste for både gjester, egne innbyggere og 
deltidsinnbyggere. 

• Vi skal følge opp tiltakene beskrevet i handlingsplan for en 
bærekraftig utvikling og alltid følge retningslinjene i dokumentet 
«Veileder for ansvarlig markedsføring for Visit Øst-Norge».

• Vi skal signere Grønnvaskingsplakaten.

Digitale kampanjer
• Visit Øst-Norge skal fortsette å lage gode digitale kampanjer spisset 

mot rette målgrupper.  
• Visit Øst-Norge skal jobbe for å bygge merkevare når vi nå bytter 

navn. 
• Vi skal jobbe mot å senke prisen pr. konvertering ved å ha relevant 

og godt innhold. 
• Vi skal fortsatt, og i enda større grad synliggjøre vinter samt  

førjulsopplevelser. 
• Det er utarbeidet en egen digital innholdsstrategi for Visit Øst-Norge 

som beskriver hvilke kanaler som skal benyttes for å nå våre  
definerte målgrupper og hvilke tiltak vi skal prioritere i de ulike 
kanalene for å nå våre spesifikke mål. Les den på våre bransjesider 
her.

Online booking
• Visit Øst-Norge skal jobbe for at flere medlemmer skal bli digitale 

og selge sine opplevelser på nett. 
• Visit Øst-Norge sine medlemmer skal, til en fordelaktig pris kunne 

benytte seg av  V. Ø-N sitt bookingsystem. Det vil gjøre det enklere 
for gjesten å planlegge besøket, bestille, og med det blir lenger i 
regionen. For våre medlemmer er det både tids- og kostnads- 
besparende i forhold til manuell bestilling på telefon og mail.  

• Vi skal fortsette jobben med å pakketere attraktive pakker med en        
eller flere overnattinger.

  Fortsetter neste side

https://www.visit-innlandet.no/bransje
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Primære markedstiltak Visit Øst-Norge (fortsetter)

Trykksaker
• Visit Øst-Norge skal produsere turistbrosjyre for å synliggjøre 

mulighetene gjestene har når de besøker oss. Målet er at gjestene 
skal bli flere netter og øke fortjenesten hos våre medlemmer. 

• Vi skal i større grad synliggjøre opplevelser hele året og ha en egen 
del for vinter og førjul.

Øke antall medlemsbedrifter
• Visit Øst-Norge skal jobbe for alltid å være en attraktiv og 

foretrukken samarbeidspartner for små og store reiselivsaktører 
og oppsøke disse for å informere om fordelene ved samarbeid og 
medlemskap.

• Vi skal ha en mer dynamisk og interessant bransjeside på nett samt 
lage en innholdsrik vervefilm for bedre å synliggjøre fordelen ved 
medlemskap. 

• Det er viktig som destinasjonsselskap og markedsføringsorgan å 
kunne synliggjøre bredden av opplevelser og med det ha med alle 
relevante bedrifter som er med på å krydre ethvert opphold i 
regionen. 

Synlighet Visit Norway 
• Visit Øst-Norge skal produsere mer godt innhold i SoMe for å øke 

organisk rekkevidde og samtidig jobbe aktivt inn mot Visit Norway/
Maverix og produsere innhold som er relevant og godt nok til å bli 
delt av Visit Norway. 

• Visit Øst-Norge skal også vurdere å delta i Visit Norway sine digitale 
kampanjer der budskap og målgruppe er riktig.  

• Visit Øst-Norge skal delta på Norwegian Travel Workshop, NTW i 
april og ha møter med relevante nasjonale og internasjonale 
turoperatører. 

• Visit Øst-Norge har tatt på seg prosjektoppgaven med å koordinere 
internasjonale presse- og visningsturer for VisitOSLORegion i 2023.

 
 
Internasjonalt markedsføring
• Visit Øst-Norge skal jobbe med å forbedre engelske nettsider og til 

enhver tid ha godt og relevant innhold også for våre internasjonale 
gjester.
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Primære markedstiltak Visit Øst-Norge (fortsetter) 

Bedriftsbesøk og visningsturer
• Visit Øst-Norge skal besøke relevante turoperatører og PCO’er for å 

skape gode relasjoner til disse. 
• Vi skal legge til rette for visningsturer for MICE markedet, for presse 

samt for turoperatører og lag/foreninger der det er behov og ønske 
om det.  

• Vi vet at beslutningstakere ofte velger produkter de kjenner til og 
innhenter tilbud og informasjon fra personer de har gode relasjoner 
til. 

• Vi skal fortsette jobben med å pakketere attraktive pakker med en 
eller flere overnattinger.

• Vi skal arrangere visningstur for relevante svenske turoperatører i 
mai/juni.

 
 
MerVert
• Visit Øst-Norge skal videreføre det digitale MerVertkurset for at 

våre medlemsbedrifter skal få god lokalkunnskap og god innføring i 
vertskapsrollen. Kurset skal være tilgjengelig hele året via  
visitostnorge.no

• Et kunnskapsrikt og godt vertskap fører til fornøyde gjester som blir 
lenger, anbefaler regionen til andre og kommer tilbake. Dette fører 
igjen til økt besøk og økt inntjening hos våre medlemsbedrifter.



5 | Økonomi
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5 | Økonomi
Visit Innlandet hadde i 2021 en omsetning på kr 15 950 000. Resultat samme år ble 
positivt kr 338 785,-. Overskuddet ble overført til markedsplanen.

Omsetningen i 2022 ser ut til å bli ca. 14 050 000 kroner. Etter flere år med overskudd 
er estimert resultat ca. kr -500 000. Underskuddet kommer på grunn av lavere  
tilskudd fra våre fylkeskommuner enn budsjettert. Visit Øst-Norge har fortsatt stabil 
og god økonomi. Markedsplanen for 2023 har en ramme på ca. 3,7 millioner kroner. 
Dette er 465 000 lavere enn i 2022 og årsaken til det er ansettelse av 3 nye  
medarbeidere. Nyansettelsene gir et godt grunnlag for å opprettholde markeds- 
føringen og produktutviklingstiltakene på dagens nivå. De forbedrede og langsiktige 
avtalene med kommunene er svært viktig for en økonomisk forutsigbarhet i 
reiselivssatsingen.

For å kunne gjennomføre tiltakene i markedsplanen er vi i noen tilfeller avhengig 
bidrag fra medlemmene. Et eksempel på det er turistbrosjyren og vårt online 
bookingsystem. Visit Innlandet håper fortsatt på at medlemmene ser nytten av å være 
delaktig i de tiltakene vi gjennomfører for å øke oppholdstid og gjestedøgn i regionen. 
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5.1 Markedsbudsjett
Markedsbudsjett Visit Øst-Norge 2023

 
          UTGIFT         INNTEKTAKTIVITET

Messer
Norwegian Travel Workshop - Oslo           20 000

Trykksaker
Turistbrosjyre 2022 
Barnas Innlandet, revidering og trykk

        580 000          620 000

Kompetanseheving
Diverse kurs 
Mat- og drikkeveiledning - Ingvild Haugbråten

          40 000

        100 000          140 000
                               50 000

Kampanjer digitalt
Webutvikling inkl. Tellus og Visit Norway
Nyhetsbrevprogram, Mailchimp

Salg av fotopakker
Digitale kampanjer, Facebook ads

Digitale kampanjer, Google ads og SEO

        250 000          
          38 000

        200 000          
        200 000

          80 000

Online booking
Bookingprogram, Screenbooking evt. nytt 
Provisjon bookbare opplevelser (Totenbadet m.fl)

Provisjon pakker

          60 000
         120 000
          20 000

Fortsetter neste side
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Markedsbudsjett Visit Øst-Norge (fortsetter)
 

          UTGIFT         INNTEKTAKTIVITET

Prosjekter
VisitOsloRegion. Internasjonal m.f. nærmarkeder         330 000

Mervertkurs - videreføring
Sommerpatruljebil

          45 000

Mjøstråkk
Interreg. Kunst, arkitektur og design

Interreg. Matopplevelser

          35 000

                               50 000
                             450 000

Camping nettverk, samlinger

Visningsturer og bedriftsbesøk

Besøke Turoperatører og PCO’er i Norge, SE og DK

Strategi

          50 000

Frie midler
Diverse inntekter
SUM

        450 000
      3 700 000

Bærekraftig destinasjon
Turist i egen region

Sykkelprosjekt Hadeland

MICE nettverk, samlinger

Visit Innlandet Kick off

          20 000
      1 325 000        1 325 000

        100 000
        200 000

          20 000
          20 000

          110 000           50 000
        250 000

      3 693 000



6 | Kontroll
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6 | Kontroll
Indikatorer på at vi når våre mål er antall gjestedøgn, oppholdstid i regionen, antall medlemmer,
organisk rekkevidde i sosiale medier, åpningsrate i- og lenkeklikk fra nyhetsbrev, pris pr. konvertering i 
digitale kampanjer samt antall innlegg på Visit Norway.

Målinger av indikatorene er SSB, Google Analytics 4, Meta Business suite og Mailchimp innsikt. 



7 | Ressursfordeling
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7 | Ressursfordeling

Arne-Jørgen Skurdal
Reiselivssjef

• Daglig drift, økonomi og personal
• Lede internmøter, koordinere  

ansattressurser og arbeidsoppgave
• Medlemspleie og oppfølging av kommuner  

på rådmann/ordfører nivå
• Oppfølging og støttefunksjon av prosjekter
• Prosjekteier på alle prosjekter inkl. 

bærekraftig reisemål
• Kontakt med virkemiddelapparat  

(Innovasjon Norge, Statsforvalter 
og Fylkeskommuner)

• Styrerepresentasjon Visit Oslo Region  
+ andre verv som styret bestemmer

• Etableringsveileding
• Initiere nye utviklingsprosjekter
• Oppfølging pakketeringsprosjektet
• Oppfølging av strategiplan 2018–2025  

i forhold til KPI
• Koble aktører i regionen og utenfor regionen
• Reiselivsbarometer for regionen

Ingvild Haugbråten
Markedskoordinator

• Prosjektleder for interregionale prosjekter
• Mat- og drikkeveiledning i hele regionen
• Drikkefaglig rådgivning
• Medlemspleie og verving i Elverumsregionen
• Ansvar for oppdatert info om  

Elverumsregionen
• Bistand inn i prosessen med oppnåelse av 

kvalitetsmerket bærekraftig reisemål
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Ressursfordeling (fortsetter)

Runar Bekkelund
Web, turistinformasjon og 
handelskammer

• Daglig drift av Gjøvik turistkontor
• Daglig drift av Gjøvik handelskammer
• Reisekortsalg- og veiledning 

for Innlandstrafikk
• Oppdatering av nettsider og database
• Support kulturkalender
• Analyse/webstatistikk
• 

Renee Dekker
Markedskoordinator

• Pakketering for hele regionen
• Ansvar for online bookingssystem
• Campingnettverk
• Daglig drift av turistinformasjon 

i Brumunddal
• Medlemspleie og verving i Ringsaker
• Deltakelse i- og koordinering av prosjekter i 

hele regionen
• Bistand inn i prosessen med oppnåelse av 

kvalitetsmerket bærekraftig reisemål
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Ressursfordeling (fortsetter)

Hans Haug
Digital innholdsprodusent

• Ansvar for sosiale medier 
sammen med Denice

• Produsere foto, video og innhold til  
sosiale medier og nettside

• Produsere og kjøre kampanjer i  
Meta business suite

• Overordnet digital innholdsstrategi
• Selge og produsere digitalt innhold 

til medlemmer
• Bistand inn i prosessen med oppnåelse av 

kvalitetsmerket bærekraftig reisemål 

Denice Sundvold 
Digital Markedsfører

• Ansvar for sosiale medier  
sammen med Hans

• Publisere og produsere innhold  
i sosiale medier

• Produsere og sende ut nyhetsbrev
• Enkle grafiske produksjoner
• Produsere innhold til nettside
• Oppfølging og analysering av digitalt innhold  
• Bistand inn i prosessen med oppnåelse av 

kvalitetsmerket bærekraftig reisemål
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Ressursfordeling (fortsetter)

Ingvild Magnus Haraldsen
Markedskoordinator

• Prosjektleder for Bærekraftig Reisemål 60%
• Initiere og koordinere tiltak og  

prosjekter knyttet til Bærekraftig
• Reisemål i hele destinasjonen
• Medlemspleie og verving for kommunene 

Ringerike, Jevnaker, Gran og Lunner 
• Ansvar for oppdatert info om kommunene i 

Hadeland og Ringerike
• Deltakelse i oppfølgingen av 

kommunene i Hadeland og Ringerike
• Deltakelse og koordinering i  

lokale/regionale prosjekter i Hadeland og 
Ringerike, primært tilknyttet Bærekraftig 
Reisemål

Tusmo Said 
Lærling

• Daglig drift av Gjøvik turistkontor
• Reisekortsalg- og veiledning 

for Innlandstrafikk
• Daglig oppfølging av kulturkalender
• Brosjyrebestilling
• Aktiviteter tilknyttet læretid
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Ressursfordeling (fortsetter)

Heidi Gran
Markedssjef

• Utarbeide markedsplan og lede markedsråd
• MICE prosjekter
• Visningsturer
• Produksjon av turistbrosjyre  

+ Barnas Øst-Norge
• Administrasjon rundt kompetanseheving for 

medlemmer
• VisitOSLOregion prosjekter
• Oppføling synlighet på Visit Norway 
• Medlemspleie og verving for kommunene 

i Gjøvikregionen
• Deltakelse i lokale prosjekter  

i Gjøvikregionen
• Bistand inn i prosessen med oppnåelse av 

kvalitetsmerket bærekraftig reisemål



Heidi Gran
Markedssjef

hg@visitostnorge.no 
Tlf 478 349 45


