
Sommerens tall, kampanjer 
og veien videre

Frokostmøte Molde Næringsforum 24. september, reiselivssjef Torunn Dyrkorn



Sommeren 2020

• Møre og Romsdal +19% 
hotellovernattinger juli

• Økning i biltrafikken, 
tellinger på 
Atlanterhavsvegen, 
Trollstigen, fergetrafikken 
bl.a. til Midsund

• Hotell, camping og 
restaurantbransjen har hatt 
fulle hus 

• Snittprisene har økt – større 
inntjening, den norske 
gjesten bruker mye penger 
på mat og drikke

• Aktivitetsbooking har økning 



Tall fra 
Statistikknett/SSB *

• Januar-juli

• Hotell, camping og 
hytter

• Molderegionen

• -23% i alt

• +22% Nordmenn

• -88% Utenlandske
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* SSB-tall oppdatert pr juli 2020 



Tall fra 
Statistikknett/SSB *

• Mai-juni-juli

• Hotell, hytter og 
camping

• Molderegionen

• -10% i alt

• +55% Nordmenn

• -88% Utenlandske
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Moldehotellene *

• Jan-aug -38%

• Jun-Aug +25%

• Snittpris jan-aug 726,-

• Snittpris juli 1176,-

• Beleggsprosent jan-aug 43%

• Beleggsprosent juli 89%

• Rom revenue jan-aug -30%

• Rom revenue juli +24%
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* Tall registrert inn til Visit Nordvest fra 4 
hotell direkte. Hotell Molde er ikke med. 



Sommertrafikken hos oss har vært:
Medlemsundersøkelse Visit Nordvest



Ikke gode resultat for alle
• Volumattraksjoner som normalt har hatt 

mye besøk fra cruise/Hurtigruten- og 
bussturisme har hatt lite/ingen trafikk, som 
for eks. Bergtatt Opplevelser,Kvernes
Stavkirke,  Romsdalsmuseet, Trollstigen 
kafe/gjestegård. 

• Bilutleiefirma, transport (busselskap, taxi) 
havneselskapene, guideselskap, 
souvenirbutikker, vaktselskap i forbindelse 
med sport/kulturarrangement m.fl.



Hvordan jobber vi?

Kampanjekjøring i mange 
kanaler, målrettet mot 
ulike segment, 
redaksjonelle saker, skape 
reiselyst til regionen,fokus
på å konvertere til 
salg/booking

www.visitmr.com 
(kampanjesiden vår)
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visitnorthwest.no fjordnorway.no 
visitnorway.no +  digitale bransje/salgsarenaer





Vi kuppet topplisten 
til Visitnorway!

Av 72 produkt var 15 av 
disse aktiviteter og 
attraksjoner fra vår 
region. 

Rampestreken (4)
Midsundtrappene (8)
Romsdalseggen (13)
Litlefjellet (20)
Trollkirka (34)
m.fl. 

Organisk trafikk! 



Hva nå? 
• Kurs/konferansehoteller har lite/ingen 

bookinger, avbestillinger

• Bedriftsmarkedet er på et minimum

• Julebordsmarkedet er usikkert 

• Sports- og kulturarrangører med strenge 
smitteverntiltak – lite publikum

• Aktivitetsfirma har ingen/lite bookinger, 
mange av disse er basert på enten 
utenlandske gjester og/eller 
bedriftsmarkedet

• Vi tror nåværende smitteverntiltak og 
reguleringer vil vare langt ut i 2021



Omstilling og rigging for 2021:

• Vi tror Nordmenn kommer til å feriere i eget 
land også i høst (weekend/høstferie), vinter 
og neste sommer.

• Reiselystkampanjer er viktig for å få flere til å 
tenke å komme til vår region, høst – vinter -
sommer. 

• Fokus på kort vei fra reiselyst til booking.

• Utenlandsmarkedet er usikkert, vi pauser 
foreløpig mye av tiltakene her. Men er klare 
for å sette i gang så snart det er signal om at 
dette er mulig. 



Spørsmål eller kommentarer? 
torunn@visitnorthwest.no - 90969773


