
Orientering kick-off Reiseliv Molderegionen
3.juni 2021



Nordmenns ferieplaner 2021

Kun 1 av 5 har lagt alle ferieplaner
8 av 10 forventer å kunne reise på ferie
4 av 10 har mer lyst til å feriere i Norge

Interessen for betalte naturopplevelser øker

Link til hele rapporten

https://assets.simpleviewcms.com/simpleview/image/upload/v1/clients/norway/Innovasjon_Norge_Koronabarometer_v_r_2021_08a8c9ea-1880-4fe2-a62a-744578ed8344.pdf?utm_campaign=Norsk%20bransje%20-%20nyhetsbrev&utm_medium=email&_hsmi=126498857&_hsenc=p2ANqtz--Gvy1ox54RcCaj6vcRusAKKfoT-m38qLeBu0SnndDmTEqK33n3TJXEDLYJ0b0MChJU43tibLnVcA7o1hu6mp0d_r26Vg&utm_content=126498857&utm_source=hs_email


Hvordan når vi gjesten? 



Synlighet 24/7

• Alle våre medlemmer (overnatting, 
spisesteder, aktiviteter, museum osv.) blir 
presentert på vår egen web 
www.visitnorthwest.no som inneholder 
bilder, film, kontaktinfo, bookinglink, 
kartplassering m.m.

• Attraksjoner, aktiviteter, turforslag, 
kulturarrangement 

• Landingssider - temasider



Distribusjon
Databasen vår = hjertet vårt.
Søkemotoroptimalisering 

Informasjonen fra vår base blir sendt ut til flere 
kanaler:
visitnorthwest.no
visitmr.com
fjordnorway.com
visitnorway.no 



- Produksjon av tekst, bilder, film 
- Publisering visitmr.com 

- Import fra databasen vår
- Kampanjekjøring

- Målrettet mot ulike segment
- Organisk trafikk

MÅL: skape reiselyst til regionen, 
og konvertere til salg/booking
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TIPS OSS – TAGG OSS
@visitnorthwestno

Vi oppfordrer til å tagge bilder 
og stories med oss. 
Vi har take-over av de store 
SoMe-kanalene som 
Visitnorway og Fjordnorge
har. Instagram + Facebook. 

Tips oss om gode saker og fine 
instagramkontoer!



- Promotere Nordvest 
til et bredere publikum
- Personlig og ekte
- Takeover i våre kanaler

Vil dere ha besøk for å 
teste aktiviteter? Kontakt 
eline@visitnorthwest.no

@oda.halle

@amalielundstad
@torrytheflat

@villavengetind @cecilieaak

@sindrekrolsen

@juliiekristin

Nordvest-
ambassadører

mailto:eline@visitnorthwest.no


Spørsmål eller kommentarer? 
torunn@visitnorthwest.no – 90969773
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