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Vi skal skape reiselyst til 
Bergensregionen.
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1
iNNLeDNiNg – 
fra reiSeLivSPLaN tiL oPerativ aKtivitetSPLaN

Bergen som reiselivsdestinasjon presenterte i 2011 en ny Strategisk 
Reiselivsplan for Bergen for 5-års perioden 2011-15. Det investeres 
for over 6 milliarder kroner i reiselivsnæringen i perioden. Planen 
setter derfor blant annet opp et mål om 500.000 flere tilreisende til 
Bergensregionen innen 2015.

Bergen Reiselivslag skal på vegne av 
reiselivsnæringen og offentlige myndigheter, 
bidra til å oppfylle mål i regionens 
overordnede strategiplaner. deretter skal 
det lages operative planer på både kort og 
lengre sikt. 

Arbeidet blir som følger;

•   Strategisk Reiselivsplan for Bergen  
2011-15.

•   Strategi- og Markedsplan Bergen 
Reiselivslag 2013-15. Beskriver visjon, 
mål, strategier og tiltaksområder, både 
overordnet og for hvert enkelt segment.

•   aktivitetsplan årlig Bergen Reiselivslag.

Strategisk Reiselivsplan har relasjoner 
til annet planarbeid for byen og regionen, 
gjerne også nasjonalt sett. eksempler 
på dette er Business Region Bergen 
sin strategiplan, Bergen kommune sin 
næringsplan og planer innen kultur og idrett. 
Strategi- og Markedsplan for Bergen 
Reiselivslag viser i teksten til ulike 
prosjekter. omfattende informasjon om disse 
og alt annet planarbeid er gitt på nettsiden 
visitBergen.com / om oss.

Bergen Reiselivslags virke  
bygger på visjonen til Strategisk  
Reiselivsplan 2011-15; 

•   «Bergensregionen skal være et ledende 
reisemål i nord europa, tuftet på positive 
opplevelser og høy kvalitet for fastboende 
og besøkende og lønnsomhet innenfor 
næringen.”

ut fra dette gir visjonen retning for at 
Bergen og regionen overordnet søker å 
samle og styrke sin posisjon på de følgende 
5 strategiske plattformer: 

Bergen skal:

•   Styrke posisjonen som innfallsport til 
de norske fjordene.

•   Styrke posisjonen som ledende kultur- 
og opplevelsesby.

•   Styrke posisjonen som møte- og 
arrangementsby.

•   Styrke posisjonen som et av nord-europas 
ledende cruisereisemål.

•   Styrke posisjonen som regionalt senter 
og motor.

”Kjemp for alt hva du har kjært – 
dø om så det gjelder.”

1

Bergen
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Bergen Reiselivslag skal bidra til at mål i 
Strategisk Reiselivsplan for Bergen 2011-
2015 nås. i årene frem mot målperiodens 
slutt, skal det investeres for 6,5 milliarder 
kroner innen overnatting, transport og 
terminalfasiliteter. det antas at denne 
regionen vil få 30 % flere hotellrom i 
perioden. ett av hovedmålene for Bergen 
blir da å øke antall tilreisende med 500.000 
i samme perioden.
Selv om vi lever i en verden hvor en del 
markeder har store utfordringer, tror 
vi at den underliggende veksten på 
tilreisende for Bergen de neste 3 årene 
vil være positiv. For å komme helt i tråd 
med regionens målsettinger, må også 
Bergens attraksjonskraft styrkes med økt 
utvikling innen kultur og opplevelser samt 
at tilgjengeligheten må bedres. Videre må 
vi satse enda sterkere på markedssiden 
og fokusere på de segmenter som har 
vekstpotensial.

kapitel 3 beskriver langsiktige, strategiske 
føringer for Bergen Reiselivslag som 
organisasjon. de resterende kapitlene 
omhandler de operative områder innen 
møte- og arrangementsmarkedet, ferie- og 
fritidsmarkedet og for vårt vertskapsenter 
for kultur, opplevelser og reiseliv –
turistinformasjonen – i et 3 års perspektiv. 
den årlige rullerende Aktivitetsplanen lages 
som et særtrykk og beskriver konkrete 
oppgavene for hvert år.

Utgangspunkt

• Visjon: Vi skal skape reiselyst
• Hovedmål
 –    eksternt: Bidra til å øke antall 

tilreisende til Bergen og regionen, 
spesielt i kjøpesterke segmenter og 
i lavsesong.

 –   internt: levere høy kvalitet i utøvelse av 
oppgaver og inspirere til samhandling 
i næringen.

•  Våre virkeområder skal gjenspeiles 
ved følgende strategiske plattformer;

 –    Markedsføring og branding – Bergen 
skal gjøres synlig.

 –    Møter, kongresser og arrangementer.
 –    produktutvikling og innovasjon.
 –    Velkomst og serviceoppgaver. 

Ekstra prioriteringer i perioden vil 
være å ha økt fokus på;

 •   Møte- og konferansemarkedet, nasjonalt 
og internasjonalt grunnet nye fasiliteter 
som byen tilføres.

 •   arrangementsmarkedet innen idrett 
og kultur, nasjonalt og internasjonalt.

 •   utvikle nye markeder innen ferie- og 
fritidsmarkedet.

 •   Barne- og familiemarkedet nasjonalt, 
spesielt gjennom satsingen på Barnas 
Bergen.

 •   digitale medier, spesielt gjennom 
samarbeidsrelasjoner.

 •     å utvikle markedsmateriell som skaper 
reiselyst i alle kanaler.

 •     å drive byens og regionens vertskaps-
senter for kultur, opplevelser og reiseliv 
– turistinformasjonen – med tanke på det 
gode vertskap, samt drive salgsutløsende 
informasjonsformidling.

 •   å styrke nettverket og initiere til enda 
bedre samhandling i næringen.

 •   å initiere til fellesprosjekter og ta 
tilsvarende ansvar, på vegne av 
medlemmer, partnere, kommune og fylke.

 •   å styrke vår proaktive bruk av 
virkemiddelapparatet som gagner 
våre mål.

 •   å ta en aktiv rolle i en større region ift. 
organisering og bedret samhandling.

2SaMMeNDrag

Etter å ha markert 30 års virke i 2012, setter Bergen Reiselivslag 
fokus på oppgaver som skal utøves i en revidert 3 års plan for 
perioden 2013-15. Oppgavene bygger på det mandat som våre 
medlemsbedrifter til enhver tid gir oss.

Antall besøkende til Bergen 
nærmer seg 3 millioner – en sterk 
vekst på 30 år.
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3 StrategiSK PLattforM for bergeN reiSeLivSLag

Bergen Reiselivslags strategiske plattform skal være forankret 
i det mandat medlemmene gir organisasjonen til enhver tid. 
Reiselivslaget skal bidra til at målene i Strategisk Reiselivsplan 
blir oppnådd til rett tid.

3.1  ViSjon 
Vi skal skape reiselyst!

Visjonen baserer seg på vårt ønske om å 
skape begeistring og samhandling, både 
internt og eksternt. Vi skal gi eksterne 
kunder en grunn til å reise til Bergen 
(drivere) og det skal være særdeles positivt å 
være i kontakt med Bergen Reiselivslag som 
organisasjon og hver enkelt medarbeider.

3.2  FoRRetningSidÉ

Bergen Reiselivslag skal være 
reiselivsnæringens felles redskap, 
nettverksorgan, produktkoordinator og 
spydspiss i markedsføringen av byen og 
regionen. 
gjennom samlet og koordinert 
innsats skal det arbeides for å utvikle 
totalproduktet Bergensregionen slik at 
det medfører en positiv utvikling til beste 
for medlemsbedrifter, arbeidstakere og 
samfunnet.
Bergen Reiselivslag skal arbeide for å 
styrke medlemsbedriftenes lønnsomhet 
og konkurranseevne gjennom målrettet 
informasjon og markedsføring av Bergen 
og regionen i inn- og utland. oppgavene 
utøves for reiselivsnæringen alene, Bergen 
kommune og i fellesskap.

3.3  HoVedMål
Eksternt:  

Bidra til å øke antall tilreisende til Bergen og 
regionen, spesielt i kjøpesterke segmenter 
og i lavsesong.

Internt: 

levere høy kvalitet i utøvelse av oppgaver 
og inspirere til samhandling i næringen.

3.4  MaRkedeR

Reiselivslaget skal rette sin aktivitet mot 
markeder og segmenter som vil tilføre 
lønnsom trafikk. i vårt markedsarbeid 
mot ferie- og fritidsmarkedet prioriterer 
vi spesielt følgende land: norge, tyskland, 
uSa, japan, Spania og Storbritannia. Vi skal 
også arbeide mer på sekundærmarkeder 
som viser utviklingspotensial som Russland, 
polen og kina.
på møte- og arrangementsmarkedet er det 
nasjonale markedet viktigst. internasjonale 
kongresser kan vanskelig knyttes til 
ett geografisk marked, men av hvor 
beslutningstakeren finnes.

3.5  MålgRuppeR
Eksternt:

Reiselivslagets målgrupper i ferie- 
og fritidsmarkedet og i møte- og 
arrangementsmarkedet skal være norske 
og utenlandske turoperatører, reisebyråer, 
møte- og kongressarrangører, idretts- 
og kulturarrangører, flyselskaper og 
fergerederier, cruiserederier, bedrifter, 
media og den individuelle tilreisende.

Internt:

Reiselivsbedrifter og næringslivet for 
øvrig i Bergen og regionen. Bergen 
kommune og kommunene i Regionen. 
kultur,- opplevelses,- og idrettssektoren. 
lokalbefolkningen i Bergen – ved at de får 
bedre tilbud gjennom reiselivets kvaliteter. 
Media regionalt og nasjonalt.
 

Bergen Reiselivslag skal styrke 
medlemsbedriftenes lønnsomhet 
og konkurranseevne.
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3.6  StRategieR

Markedsføring, informasjons- og 
salgsvirksomhet skal bidra til å skape økt 
aktivitet, flere tilreisende til Bergen og bedret 
lønnsomhet for våre medlemsbedrifter. 
Bergen Reiselivslag skal føre en aktiv, 
konsekvent og målstyrt markedsføring. de 
ulike markedsføringsverktøy skal benyttes 
bevisst etter markedets behov og krav.
Bergen Reiselivslags virkeområder og 
kompetanse skal gjenspeiles på de fire 
følgende strategiske plattformer:

 Markedsføring og branding – 
Bergen skal gjøres synlig

•   Forbrukerrettet profilering 
nasjonalt og internasjonalt 
(destinasjonsmarkedsføring). 
produksjon og distribusjon av ulike 
salgsutløsende brosjyrer og annet 
profileringsmateriell. profilering av 
Bergen på publikumsmesser. 
Utføres på vegne av Bergensregionen.

•   Vertskapsfunksjon for media og 
distribusjonsnettet 
tilrettelegge visningsturer og besøk av 
høy kvalitet for journalister og tV -team, 
turoperatører, kongressarrangører, 
rederier, flyselskaper og reisebyråer. 
Utføres på vegne av næringen og 
Bergensregionen.

•   Bransjerettet markedsføring mot ferie- 
og fritidsmarkedet ved aktivt å påvirke 
distribusjonsleddet (incomingoperatører, 
turoperatører, reisebyråer, flyselskaper, 
transportselskaper, cruiserederier m.fl.) 
nasjonalt og internasjonalt til å inkludere 
Bergensregionen i sin turproduksjon, samt 
jobbe for at de utvider sine eksisterende 
tilbud, for eksempel ved sesongutvidelse i 
Bergensregionen og gi en bredere omtale/ 
spalteplass i sitt informasjons-, brosjyre- 
og annonsemateriell, samt på messer og 
andre markedstiltak. 
Utføres på vegne av næringen.

Kongresser, møter og arrangementer:  

•   Målrettet markedsføring mot 
kongressarrangører ved å påvirke 
kongressarrangører nasjonalt og 
internasjonalt til å legge arrangementer 

til Bergensregionen ved å selge inn 
regionens egenskaper som møte- og 
arrangementsby. 
Utføres på vegne av næringen.

•   arbeide tett med byens kulturelle nettverk, 
idrettsorganisasjoner, universitetsmiljøer 
og eventarrangører om å tiltrekke 
og utvikle begivenheter, sportevents, 
kongresser og møter.

Produktutvikling og innovasjon

•   produktkoordinering og -utvikling. initiere 
og inspirere regionens opplevelsesindustri 
til produktutvikling, felles strategier og 
iverksettelse av utviklingsprosjekter som 
skaper økt trafikk, særlig i lavsesong. 
Utføres på vegne av næringen og 
Bergensregionen.

 
•   deltakelse i styrer, råd og komiteer for 

utvikling av reiselivet og næringslivet i 
Bergensregionen. 
Utføres på vegne av næringen og 
Bergensregionen.

Velkomst og service

•   Salgsutløsende informasjonsvirksomhet 
mot tilreisende til Bergensregionen. Først 
og best med informasjon til besøkende 
om regionens tilbud og regionen 
generelt, både i turistinformasjonen og 
på internett. distribusjon av materiell og 
bookingløsninger. 
Utføres på vegne av Bergensregionen og 
næringen.

 
•   Forretningsdrift i turistinformasjonen – 

Vertskapssenteret for kultur og reiseliv. 
Selge tjenester som overnatting, 
sightseeing, transport og ulike 
salgsprodukter, herav lisensprodukter 
for Bergen, samt tilby reklameplass for 
reiselivsvirksomheter i hele regionen. 
Utføres på vegne av næringen.

•   produktkoordinering og -utvikling. 
initiere og inspirere regionens 
opplevelsesindustri til produktutvikling, 
felles strategier og iverksettelse av 
utviklingsprosjekter som skaper økt 
trafikk, særlig i lavsesong. 
Utføres på vegne av næringen og 
Bergensregionen.
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•   deltakelse i styrer, råd og komitéer for 
utvikling av reiselivet og næringslivet i 
Bergensregionen. 
Utføres på vegne av næringen og 
Bergensregionen.

Bergen Reiselivslag skal tilrettelegge sin 
daglige og praktiske virksomhet slik at 
ovennevnte formål og oppgaver blir ivaretatt 
enten gjennom egenvirksomhet eller 
gjennom organisert samarbeid med andre 
organisasjoner og ved etablering av dertil 
egnede institusjoner.
 
i tillegg har Bergen Reiselivslag et utstrakt 
samarbeid med Bergen kommune, 
Hordaland fylkeskommune, Business Region 
Bergen og Bergen næringsråd. Styrket 
markedsføring skjer blant annet med 
samhandling med virkemiddelapparatet og 
selskaper man har eierskap i, eksempelvis 
Fjord norge aS, innovasjon norge, norway 
Convention Bureau Ba, Cruise norway aS 
og Bergen Sentrum aS.

Regionen har også fått lagt et nasjonalt 
ekspertsenter til Bergen, nCe tourism - 
Fjord norway.

3.7  leVeRanSegaRanti

Bergen Reiselivslags konkurransefortrinn 
overfor konkurrerende virksomheter, våre 
løfter overfor våre medlemsbedrifter og våre 
eksterne kunder (markedet) skal gjenspeiles 
i følgende suksesskriterier: “Vi skal bety noe 
for deg – vi er der for deg”. Vi skal videre;

•   Styrke medlemmenes konkurransekraft 
/ initiere til ny trafikk / Bidra til 
totalutvikling.

•   gi informasjon til rett tid på rett sted.
•   Holde et høyt aktivitetsnivå / være tidlig 

ute på nye markeder / være i forkant 
av markedsutviklingen / ha nærhet til 
markedet/ søke stordriftsfordeler.

•   Ha et stort kontaktnett / søke gode 
allianser / gjøre bruk av virkemiddel-
apparatet og bedrifter der vi har eierskap.

•   produsere de offisielle publikasjoner med 
høyest kvalitet, riktig informasjon og best 
distribusjon.

•   Ha medarbeidere med erfaring og god 
kompetanse.

Bergen Reiselivslag skal søke 
å dekke følgende markedsbehov:

•   Bidra til å initiere at Bergen utvikler 
produkter og  tjenester som kunden 
ønsker å kjøpe og som distribusjonsleddet 
ønsker å selge.

•   Yte markedsassistanse og stimulere 
distribusjonsleddet til å selge Bergen.

•   Stimulere sluttbruker som skaper 
reiselyst til Bergen.

3.8  MaRkedSFøRingS-
BudSkap FoR BeRgen

Bergen som reiselivsdestinasjon har 
behov for å fremme budskap som 
er med på å beskrive kvaliteter som 
forsterker våre konkurransefortrinn, vår 
merkevareprofil og kundens oppfatning 
av vår destinasjon. designprogrammet 
for Bergen valgte begrepet ”KULTUR- OG 
OPPLEVELSESBYEN” for å beskrive Bergens 
selgende profil. 

Det skal bygge på følgende verdier:

1. tradisjon & Særpreg
2. åpenhet & gjestfrihet
3. Samarbeid & Samspill

Følgende utsagn benyttes enkeltvis 
eller i kombinasjon, også supplert med 
annen tekst og bilder i salgsmateriale og 
presseinformasjon som skal bygge opp 
under merkevaren:

Internasjonale markeder:

•   gateway to the Fjords of norway 
(varemerke beskyttet) / inngangen til 
Fjordriket.

•   World Heritage City (herunder også 
Bergen som europeisk kulturby).

Norske markedet:

•  kultur- og opplevelsebyen Bergen

internasjonalt er Bergen veldig avhengig 
av at fellessatsingen, først og fremst via 
innovasjon norge, utøves på rette måte. 
det er viktig for oss å påvirke til at midler 
og strategier har fokus på vår region. dette 
arbeid skal også utøves via andre av våre 
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Vi skal fremelske det sterke i Bergens 
attraksjonskraft.

virkemiddelapparater som Fjord norge aS, 
Cruise norway aS og norway Convention 
Bureau Ba.

innovasjon norges fremste fyrtårn er fjord- 
og fjellandskapet, noe som selvfølgelig er 
sterkt sammenfallende med våre egne mål 
i markedsføringen av Bergen som «gateway 
to the Fjords». det kommuniserende 
budskap skal være formidlet gjennom 
uttrykket ”Powered by Nature”. dette 
merkevareløftet forholder seg ikke bare til 
produktet, men sier også noe om hvilken 
effekt norge har på våre besøkende, de 
blir ”empowered by nature”. Fra 2013 er 
fokuset skjerpet. den nasjonale profileringen 
skal kommunisere både natur og kultur. 
i kommu nikasjonen skal norge fortsatt vise 
flott natur, men i større grad vise hva denne 
naturen kan brukes til, hva naturen gjør 
med den som tar den i bruk. i tillegg skal 
den norske kulturen brukes mer tydelig i 
kommunikasjonen. de såkalte rasjonelle 
løfter beskrives som: opplevelser i vakker 
og ren natur /  aktive naturopplevelser 
/ lokal kultur og levemåte / Vertskap. 
emosjonelle løfter som gis i markedet skal 
være: Frisk / ekte / Vennlig / nyskapende. 
Merkevareessensen skal være: Friskhet / 
Freshness. 

Fjord norges merkevareløfte og 
kommunikasjonsplattform for regionen 
skal sikre et tydelig fokus på regionens 
mest unike og relevante fordel – fjordene, 
der vi gjennom vår kommunikasjon 
skaper forventning om at det å oppleve 
fjordene gir inspirasjon og ny energi. 
Målet er å sikre en kommunikasjon der 
de viktigste salgsargumenter brukes for 
å skape reiselyst til regionen (reasons 
to go to Fjord norway), for deretter å 
presentere mangfoldet i regionen når 
turistene har bestemt seg for å reise til 
Fjord norge. For Fjord norge-regionen er 
kommunikasjonskonseptet ”You have to see 
it to believe it”: den enestående opplevelsen 
det er å være en del av dette fjordlandskapet, 
men samtidig erkjenne at det ikke er mulig 
å beskrive fullt ut hvordan det f.eks er å seile 
gjennom nærøyfjorden. denne regionen skal 
kommunisere vår unikhet og underbygge 
kultur og opplevelser som et fortrinn. Våre 
konkurransefordeler: Spectacular Fjords 
& landscape / Fjord Cities / Fjord life 
«Vestlendingen» / in touch with the Fjords. 
Fjordregionens «personlighet» skal oppfattes 

som dramatisk / kontrastfull / lekende / 
Forfriskende. Verdiene er bygget på: ekte / 
utforskende / livsglad / inkluderende. 

disse løftene og denne kommunikasjonen 
må vår region bygge videre på.

3.9  oRganiSeRing

Bergen Reiselivslag skal til enhver tid 
organisere seg på en fleksibel måte, 
tilpasset markedets endringer og det mandat 
medlemsbedriftene gir organisasjonen.

Bergen Reiselivslag er en medlems-
organisasjon med over 370 ulike medlems-
bedrifter fra det private og offentlige miljø, 
fordelt på overnattings-, serverings- og 
handelsbedrifter, transportselskaper, 
reisebyråer og turoperatører, 
kulturattraksjoner, foreninger og 
organisasjoner, øvrig næringsliv og Bergen 
kommune. Vi mottar jevnlig prosjekttilskudd 
fra Hordaland fylkeskommune, eksempelvis 
ved tilskudd til “prosjektleder Hordaland”.

organisasjonen er finansiert ved 
en årlig markedsføringsstøtte fra 
medlemsbedriftene, egne inntekter fra ulike 
markedsføringsproduksjoner, inntekter 
fra formidling av varer, tjenester og valuta 
og tilskudd fra det offentlige. årsmøtet er 
organisasjonens øverste organ. For mer 
informasjon, se den fyldige årsberetningen. 
Reiselivslaget er organisert i 3 avdelinger; 
Møte og arrangement, Ferie- og Fritid 
og turistinformasjonen. i tillegg har vi 
en stabsfunksjon. Bergen Reiselivslag 
fasiliterer også jevnlig flere prosjekter, 
noen av dem kan i perioder også ha egne 
prosjektmedarbeidere. eksempelvis 
prosjektene prosjektleder Hordaland, 
Barnas Bergen og FlyBgo. andre 
prosjekter kan være samarbeidsrelasjoner 
hvor flere aktører er inne, eksempelvis 
Cruise destination Bergen i samarbeid 
med Bergen og omland Havnevesen. 
Reiselivslaget har et tett samarbeid med 
andre organisasjoner, spesielt de som 
nevnes som «virkemiddelapparatet». dette 
er virksomheter som vi eier, kjøper tjenester 
hos eller har andre samarbeidsformer 
med.  eksempler på dette er innovasjon 
norge, Scandinavian tourist Board , norway 
Convention Bureau, Cruise norway, Fjord 
norge, og Bergen Sentrum. 

Member of
Bergen Tourist Board
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4 Møte- og arraNgeMeNtSMarKeDet

Bergen får utvidet kapasitet de kommende årene, og gjester fra 
møte- og arrangementsmarkedet skal spesielt bidra til å fylle denne 
kapasiteten høst, vinter og vår. Dette skal gjøres ved målrettet kontakt 
mot beslutningstakere og gjennom våre nettverk, nasjonalt og 
internasjonalt.

SITUASJONSBESKRIVELSE 

Bergen og regionen er vertskap for mange 
typer arrangementer i løpet av et år, alt 
fra kurs, konferanser, kongresser og 
messer til produktlanseringer, kultur- og 
idrettsarrangementer og festivaler.  Bare 
i Bergen arrangeres det årlig rundt 1.000 
møter, kurs, konferanser og kongresser med 
mer enn 50 deltakere, i tillegg til et stort 
antall mindre møter og dagsmøter. 

Møte- og arrangementsmarkedet er 
ikke et marked i vekst i den forstand at 
det arrangeres mer nå enn tidligere; 
men vår oppgave som destinasjon er 
å ta markedsandeler innenfor dette 
svært lønnsomme segmentet, og da 
trenger vi gode og oppdaterte fasiliteter 
og infrastruktur generelt. Møte- og 
arrangementsbyen Bergen består 
først og fremst av hoteller, møte- og 
konferanselokaler, tekniske tjenester, 
transport og byens generelle infrastruktur. 
kvaliteten er jevnt over god og de aller 
fl este hotellene har egne konferanse- og 
møtefasiliteter av ulik størrelse. det arbeides 
kontinuerlig med hotellutvidelser, oppussing 
og nye hotellplaner i Bergen og regionen.

grieghallen er byens største kongressenter 
med kapasitet til 2.100 personer i den 
største salen. Messe- og utstillingshallen 
” dovregubbens Hall” har en gulvfl ate 
på 3.500 m² og er egnet til mange typer 
arrangementer. total parkeringskapasitet 
fordelt på 3 plan er 400 biler. edvard griegs 
plass har et uteareal på 5.000 m² som kan 
benyttes til konserter, utstillinger m.m. 

Gjestedøgn på kurs og konferanse 
fra 2001-2012: 

Bergen har hatt en fi n utvikling innenfor 
kurs- og konferansemarkedet. trafi kken 
fordeler seg innenfor sesongene januar-juni 
/september-november. over 2/3 av trafi kken 
skjer i lavsesong.

KONKURRANSESITUASJONEN

Konkurrentene arbeider aktivt med 
produktutvikling.

i møte- og arrangementsmarkedet 
er det stor konkurranse. Viktige 
konkurranseparametere i denne 
konkurransen er infrastruktur, 
tilgjengelighet, pris, fagmiljøer og økonomisk 
vilje og evne til å konkurrere om å få tildelt 
arrangementene. alle de største norske 
byene er aktive i markedet samtidig som 
også andre destinasjoner kommer på banen 
for å få innpass. 
Våre største konkurrenter nasjonalt:

•   Oslo som hovedstad står for en meget stor 
andel av nasjonale arrangementer og over 
50 % av alle internasjonale kongresser i 
norge. visitoslo jobber utelukkende med 
å vinne internasjonale kongresser til byen. 
nasjonale arrangementer legges i stor 
grad «automatisk» til oslo som følge av at 
det nasjonale administrasjonsapparatet 
og de fl este hovedkontorer fi nnes der. 
i kampen om å bli norsk kandidat for en 
internasjonal kongress, er det særlig oslo 
vi konkurrerer med. oslo sin sterke vekst 
på nye hoteller og kongresslokaler utgjør 
en sterk trussel for oss både på volum 
og pris. norges Varemesse samt øvrige 
tilbydere på gardermoen og Fornebu, er 
gode eksempler på dette. 

•   Stavanger har de siste årene konsentrert 
innsatsen om å vinne internasjonale 
kongresser, men fokuserer nå i langt 
sterkere grad også på bearbeiding av 
nasjonale arrangementer. Vi må derfor 
regne med større konkurranse fra denne 
regionen. dette vil Bergen merke sterkere 
enn hittil, ikke minst fordi de går inn på 
målgrupper som roterer nasjonalt, dvs. et 
år i vest-, øst-, nord- og syd-norge. når 
vest- norge står for tur, vil både Stavanger 
og Bergen være kandidater. Messe- og 
konferanseanlegget Stavanger Forum 
har god kapasitet og utvider kontinuerlig. 
Stavanger konserthus vil også være en 
stor konkurrent i årene som kommer.

Gjestedøgn på kurs og
konferanse fra 2002-2012
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Byens infrastruktur, i tillegg til 
markedet, er avgjørende for hvilket 
ambisjonsnivå Bergen kan legge seg 
på som arrangørby.

•   Trondheim har store andeler av det 
nasjonale så vel som det internasjonale 
møtemarkedet. gjennom mange 
byarrangementer har imidlertid 
trondheim etablert seg og fått et fotfeste 
som arrangørby. trondheim er også aktiv 
på det internasjonale markedet, spesielt 
innenfor teknologimiljøene ved ntnu. 
kapasitetsmessig kan byen ta store 
arrangementer i trondheim Spektrum, 
olavshallen og Clarion Hotel og Congress 
trondheim. 

•   Tromsø er den femte av de norske 
satsingsbyene for internasjonale 
kongresser og arrangementer. Byen 
har en relativt liten kapasitet på 
overnattingssiden, men er et «eksotisk» 
alternativ og et populært møtested, 
spesielt for nasjonale konferanser, 
kongresser og idrettsrelaterte 
arrangementer. i øyeblikket et det planer 
om mange nye hotellprosjekter, noe som 
vil bety en betraktelig kapasitetsutvidelse 
for tromsø sin del.

nye hoteller rundt gardemoen er også 
store konkurrenter. Vi ser også at de store 
kjedekonstellasjonene er sterke aktører 
i markedet, både når det gjelder å trekke 
til seg arrangørers lojalitet og lede deres 
arrangementer inn til kjedebedriftene og 
beholde de innenfor kjeden. 

i Skandinavia er det først og fremst 
hovedstedene Stockholm, københavn, 
Reykjavik og Helsinki som er sterke 
konkurrenter, men også gøteborg og andre 
nordiske nr. 2 byer, spesielt i konkurransen 
om skandinaviske og europeiske kongresser.

Internasjonalt preges situasjonen av 
knallhard og global konkurranse. til 
en hver tid er det omkring 1.000 nye 
kongressentre under planlegging og 
bygging på verdensbasis. konkurransen 
tiltar fra andre verdensdeler, og spesielt 
fra asia. det er i dag registrert over 200 
arrangørland av internasjonale kongresser, 
så i utgangspunktet konkurrerer vi med hele 
verden når det gjelder å vinne internasjonale 
arrangementer til Bergen. 

Utfordringer

Skal Bergen kunne hevde seg i konkurransen 
med oslo, Stavanger, trondheim og andre 
byer i Skandinavia om de virkelig store og 
komplekse arrangementene, er det helt 

avgjørende å tilrettelegge for en storarena. 
Som eksempel kan nevnes betydelige 
kongresser og symposier som i mange 
tilfeller alternerer mellom de største byene 
i norge og i norden. Bergen har kapasitet 
på ca. 2.000 deltakere i dovregubbens Hall, 
grieghallens nye messe og utstillingshall 
på 3.500 m². et alternativ til grieghallen 
kan være Vestlandshallen i åsane på 9.000 
m2, men den hallen er stort sett forbeholdt 
idretten, kun med noen få unntak. oslo kan 
ta hele 9.700 deltakere i oslo Spektrum og 
10.000 hos norges Varemesse på lillestrøm. 
Stavanger og trondheim har begge arenaer 
som har en størrelse og kvalitet som gjør at 
disse byene har klare konkurransefortrinn 
framfor Bergen. 

i dagens situasjon består arrangementer ofte 
av mange aktiviteter som krever tilholdssted 
i samme lokaliteter samtidig. dette kan 
være en kongress med tilhørende messe, 
store bespisninger og eventsaktiviteter. 
dette faktum har medført at Bergen har hatt 
store utfordringer og negativt utgangspunkt 
i konkurransen om de store aktørene i 
markedet. dette er ofte aktører som bidrar 
til en omsetning over gjennomsnittet på 
møte- og arrangementsmarkedet.

Byens infrastruktur, i tillegg til markedet, 
er avgjørende premisser for hvilket 
ambisjonsnivå Bergen kan legge seg på 
som arrangørby. Bergen har de siste årene 
gjennom dovregubbens Hall i grieghallen 
fått et bedret alternativ til arrangementer 
i grieghallen, men etter at arenum ble 
revet, befinner vi oss nå i et “vakum” hva 
gjelder fasiliteter. Vi krysser fingrene for 
at vi får en ny skreddersydd messehall/ 
konferansesenter i Solheimsviken om noen 
få år.

i idrettssammenheng mangler Bergen 
nasjonale spydspissarenaer som kan 
være samlingspunkt for nasjonale og 
internasjonale arrangementer. den nye 
svømmehallen på nygårdstangen bedrer 
dette, men vi har en lang vei å gå.

MARKEDER

det nasjonale kurs, konferanse og 
kongressmarkedet kjennetegnes av fire 
store grupperinger; organisasjoner/forbund, 
bedrifter, offentlig sektor og nasjonale 
fagmiljøer. 



12      Bergen Reiselivslag – Strategi- og Markedsplan 2013-15

4

MØTE- OG ARRANGEMENTSMARKEDET

•   i organisasjoner / forbund ser vi en 
klar tendens til at en rekke mindre 
interesseorganisasjoner og fagforbund 
slås sammen i større enheter. dette 
medfører at en del landsmøter / årsmøter 
blir større, og får da færre alternative 
steder å velge mellom. dette åpner 
muligheter for Bergen fordi vi har 
kapasitet til å ta imot de fleste av disse 
arrangementene. For øvrig er denne delen 
av markedet relativt oversiktlig og regulær 
i sin møteaktivitet, kjennetegnet ved faste 
og ofte årlige arrangementer.

•   Fagmiljøene finnes over hele landet, 
men først og fremst i de større byene, 
knyttet til de store forsknings- og 
undervisningsinstitusjonene. Foruten 
fagmiljøene i Bergen, er også 
osloregionen meget interessant for 
bearbeiding og påvirkning, da disse 
i mange tilfeller er villig til å vurdere 
alternativer til oslo. gjennom fagmiljøene 
når vi arrangører av både nasjonale 
kongresser og møter, samt norske 
medlemmer og kontaktpersoner 
i internasjonale foreninger og 
organisasjoner. identifiseringen av 
slike miljøer med jevnlig oppfølging 
og kontakt, er en meget viktig del av 
kongressavdelingens markedsarbeid.

Beslutningsprosessen for nasjonale 
arrangementer blir kortere og markedet 
har mange tilbydere. dette fører til 
stor konkurranse på pris samtidig som 
arrangører kan tillate seg korte frister fra 
planlegging til beslutning og gjennomføring. 

den direkte virkningen av arrangementer for 
norsk næringsliv er betydelig. Stadig flere 
byer og land oppdager hvilke økonomiske 
uttellinger nasjonale og internasjonale 
kongresser gir, og byer over hele verden 
satser derfor på kongressmarkedet som en 
vekstnæring.

antallet internasjonale kongresser 
er relativt stabilt. noen av de største 
kongressene splittes imidlertid ofte opp 
i mindre kongresser, bl.a. som følge av 
større grad av spesialisering innenfor flere 
fagfelt. Samtidig etableres det en rekke nye 
europeiske organisasjoner som benytter 
konferanser og kongresser som et viktig 
kommunikasjonsforum. 

Vel halvparten av alle internasjonale 
kongresser trenger invitasjon fra det 
landet/byen hvor kongressen ønskes 
avholdt, mens de øvrige ikke trenger 
invitasjon. Sted for disse kongressene 
avgjøres ved hovedkontoret. tendensen er 
at hovedkontorene får større innflytelse 
over beslutningsprosessen ved valg av 
sted. i europa er de fleste hovedkontorene 
lokalisert til Brussel, london, paris, 
amsterdam og genève.

Bergen som internasjonal kongressby

det internasjonale organisasjonsmarkedet 
(«international associations») består av 
ca. 20.000 individuelle organisasjoner, 
og antallet kongresser er nesten doblet i 
løpet av de siste ti år. det er ingen vekst i 
dette markedet, da kongresser arrangeres 
med ett, to eller fire års mellomrom. 
det faglige miljøet i arrangørlandet er 
fremdeles det viktigste argumentet for valg 
av møtested, mens politiske begivenheter, 
ren nysgjerrighet, priser, generelle 
kvalitetsnivå og interessante omgivelser 
påvirker markedet. Våre største utfordringer 
er å gjøre vårt produkt internasjonalt kjent, 
samt intensivere dialogen med de norske 
fagmiljøene.

MÅLGRUPPER

aktivitetene i årene som følger vil i hovedsak 
konsentreres til de prioriterte målgruppene 
som er;
•   Beslutningstakere og påvirkere innenfor 

norske organisasjoner og forbund, både 
sentralt og lokalt.

•   nøkkelpersoner innenfor universitets- 
og forskningsmiljøene, både sentralt og 
lokalt.

•   Beslutningstakere og påvirkere i 
internasjonale organisasjoner, både 
sentralt og lokalt.

•   Beslutningstakere innenfor det 
internasjonale forretnings- og 
incentivemarkedet.

•   Beslutningstakere innenfor 
arrangementsturisme, dvs. idretts- 
og kulturarrangementer.
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Bergen Reiselivslag skal intensivere 
arbeidet med å profilere Bergen som 
møte- og arrangørby.

4

MØTE- OG ARRANGEMENTSMARKEDET

MÅL

Møte- og arrangementsavdelingen 
i Bergen Reiselivslag har følgende 
målsettinger:
•   Synliggjøre Bergens muligheter som 

møte- og arrangementsby, samt gjøre 
våre tjenester enda bedre kjent i de 
målgrupper vi arbeider mot.

•   arbeide for at det legges flere nasjonale 
og internasjonale møter og kongresser 
til Bergen for derigjennom å øke 
omsetningen og lønnsomheten hos 
medlemsbedriftene i Bergen Reiselivslag.

•   arbeide for at det legges flere kultur- og 
idrettsarrangementer til byen og regionen.

•   arbeide spesielt for å øke møte- og 
arrangementstrafikken i lavsesongen.

•   arbeide for at det kan skapes nye og faste 
arrangementer i Bergen.

•   arbeide for å øke møte- og 
kongresstrafikken fra 120.000 gjestedøgn 
i 2012 til 140.000 gjestedøgn i 2015.

•   arbeide for at det hvert år fremover 
arrangeres minst 25 kongresser i Bergen 
med over 500 deltakere og minst 5 
kongresser med over 1.000 deltakere.

STRATEGI

Bergen Reiselivslag skal intensivere arbeidet 
med å profilere Bergen som møte- og 
arrangørby.
Reiselivslaget skal fortsette det 
kontaktskapende arbeidet mot arrangører 
i den nasjonale og internasjonale 
møteindustrien og beslutningstakere 
som avgjør hvor møter, konferanser, 
kongresser og arrangementer skal holdes. 
Bergen Reiselivslag skal være en aktiv 
partner i norway Convention Bureau for 
å kunne skape og opprettholde kontakt 
med beslutningstakere innenfor det 
internasjonale møtemarkedet.

Vi skal;

•   påvirke og motivere arrangører og 
beslutningstakere til å velge Bergen 
som arrangørsted, tilby gratis hjelp og 
assistanse i en tidlig planleggingsfase og i 
det videre arbeidet. 

•   gjennom internasjonale nettverk 
holde oss oppdatert og orientert om 
den internasjonale utviklingen, samt 
identifisere potensielle arrangementer, 
deres beslutningstakere og norske 
kontakter.

•   arbeide tett med byens kulturelle nettverk, 
idrettsorganisasjoner, universitetsmiljøer 
og eventsarrangører og i samarbeid med 
næringen koordinere og gjennomføre 
tiltak som profilerer Bergen som 
potensiell arrangørby.

•   alene eller i samarbeid med andre 
samarbeidspartnerne, innovasjon 
norge og norway Convention Bureau, 
profilere / selge norge som arrangørland 
overfor det internasjonale møte- og 
arrangementsmarkedet.

AKTIVITETER  

Innsalgsprosess for arrangementer 
til Bergen.

arbeidet med å få lagt internasjonale 
kongresser og til dels også nasjonale 
møter og arrangementer til Bergen, er 
ofte et møysommelig arbeid som krever 
innsats i flere faser og over lang tid. Særlig 
internasjonale møter og kongresser har 
en lang tidshorisont. eksempelvis jobber vi 
nå med prospekter helt frem mot år 2020. 
det er altså en relativt lang tidshorisont 
på en del aktiviteter vi utfører, og mye av 
arbeidet er lite synlig. dette gjelder spesielt 
kartleggingsarbeidet som er tidkrevende 
og ofte kostbart, men samtidig helt 
grunnleggende for å kunne ta fatt på selve 
markedsføringen og innsalget. 

i det følgende beskrives i korte trekk noen 
viktige faser i prosessen. dette som en 
orientering og forklaring på hva vi mener 
med prosessmarkedsføringen. det skal også 
presiseres at de fasene som her beskrives, 
spesielt gjelder i arbeidet med å vinne 
større, nasjonale og internasjonale møter, 
kongresser og arrangementer til Bergen.

Fase 1  Finne kunden – et tidkrevende og 
møysommelig arbeid der organisasjoner 
og fagmiljøer skal kartlegges og de rette 
kontaktpersonene skal identifiseres. 
gjennom medlemskap i iCCa, eCM, uia, aBC 
og nCB henter vi ut markedsinformasjon 
som vi jobber videre med. det er viktig å 
ha en kontinuerlig og bred tilgang til denne 
type markedsinformasjon. Mange kontakter 
klassifiseres som uaktuell, mens noen 
er aktuelle å jobbe videre med. en del av 
kartleggingsarbeidet er å finne mest mulig 
ut omkring selve beslutningsprosessen, dvs. 
hvem bestemmer, hvem innstiller og hvilke 
kriterier vektlegges ved valg av sted. 
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Visningsturer er viktige tiltak i 
innsalget av arrangementer til Bergen.

Fase 2  Gjøre «kunden» til en kunde 
– Mange personer og institusjoner vi 
kartlegger som interessante, har sjelden 
eller aldri tenkt tanken på å invitere til 
et arrangement til Bergen. neste steg i 
prosessen er derfor å motivere, inspirere 
og informere omkring en mulig invitasjon. 
det er viktig å presentere hva som finnes 
av muligheter for å arrangere, hvilken hjelp 
og støtte som er tilgjengelig og hvilket 
profesjonelt apparat som finnes til å ta seg 
av alle de oppgaver som mange potensielle 
arrangører føler at de ikke har kompetanse 
til å påta seg.

Fase 3  Presentere produktet – når man 
kommer så langt at kunden etter hvert kan 
betraktes som en mulig kunde, er det tid for 
å gå nærmere inn på å analysere behovene 
og presentere de muligheter Bergen 
har for å møte disse. Brosjyremateriell, 
presentasjoner, salgsbesøk, visningsturer, 
utarbeidelse av løsningsforslag, foreløpige 
prisantydninger og kontinuerlig oppfølging 
er stikkord i denne fasen. igjen en fase 
som er tidkrevende og som kan ha en lang 
tidshorisont, avhengig av når det passer 
for kunden å avsette tid. de fleste som vi 
har kontakt med har andre jobber, og det 
å planlegge et arrangement er en ekstra 
aktivitet utover det daglige arbeidet.

Fase 4  Innsalg – når man er kommet 
så langt som at kunden er klar for å 
invitere et arrangement til Bergen, blir det 
utarbeidet et konkret tilbud. i internasjonal 
sammenheng snakker man her om å lage et 
”bid”. det betyr å sette sammen et anbud/
tilbud som så skal presenteres for de 
som tar den endelige beslutningen. noen 
ganger utarbeides tilbudet på bakgrunn av 
kravspesifikasjoner gitt av arrangøren, en 
såkalt ”bid” - manual. 
i noen tilfeller må vi reise med kunden ut og 
presentere tilbudet, samtidig markedsføre 
Bergen som en søker og kandidat til å få 
tildelt arrangementet.  dette er en viktig og 
avgjørende fase, fordi det vanligvis er flere 
kandidater som kjemper om arrangementet 
og det kan være av stor betydning å 
treffe beslutningstakerne personlig, 
før avstemming. arbeidsmetodikken 
er i mange tilfeller parallell med det å 
vinne et ol, uten sammenligning for 
øvrig. til grunn for innsalget og fremstøt 
mot beslutningstakerne ligger også 
kartleggingen av beslutningsprosessen.

Fase 5  Etter beslutning er tatt – 
når beslutning er tatt, er vårt arbeid i 
utgangspunktet fullført. i de tilfeller der 
Bergen blir valgt, forsøker vi å få arrangøren 
til å benytte et kongressbyrå til å planlegge 
og gjennomføre det videre arbeidet. andre 
arrangører velger selv å ta seg av de 
praktiske og tekniske oppgavene i tilknytning 
til arrangementet. i begge tilfeller er Bergen 
Reiselivslag et slags konsultativt organ som 
yter hjelp og assistanse når det er behov for 
dette. 

GENERELLE AKTIVITETER

Salgs- og markedsaktiviteter - Møte- og 
arrangementsavdelingens salgs- og 
markedsføringsaktiviteter er i vesentlig 
grad konsentrert om markedskartlegging, 
telefonsalg, profileringsarrangementer, 
salgsbesøk, visningsturer samt messer 
& workshops.

Kartlegging – kartleggingsarbeidet er 
en kontinuerlig prosess der formålet er å 
identifisere personer og organisasjoner/
bedrifter som kan være aktuelle å bearbeide 
videre. gjennom egne aktiviteter, nCB- 
samarbeidet og gjennom medlemskap i 
internasjonale bransjeorganisasjoner, henter 
vi kontinuerlig inn markedsinformasjon 
som bearbeides og klassifiseres for 
videre oppfølging. Medlemskapet i iCCa 
er av stor betydning for arbeidet, og 
gir tilgang til viktige opplysninger om 
internasjonale kongresser.  Møte- og 
arrangementsavdelingen kartlegger 
også norske arrangørers behov, noe som 
danner grunnlag for videre fremstøt. 
denne markedsfunksjonen gjøres etter 
behov i form av spørreundersøkelser 
m.m. Bruk av internett innebærer at mye 
av kartleggingsarbeidet effektiviseres 
og gir oss tilgang til en rask oppdatering 
av internasjonale organisasjoner, deres 
oppbygging, møtestruktur og evt. norske 
kontaktpersoner som kan bearbeides videre.  
Vårt databaseverktøy bidrar til en god 
utnyttelse av systemet, samt mer effektive 
rutiner.

Telefonsalg – telefonhenvendelser gjøres 
kontinuerlig, og i samtaler skjer videre 
bearbeiding og informasjonsvirksomhet om 
mulighetene i Bergen. nye mulige kunder 
kartlegges og eksisterende kunder følges 
opp jevnlig. i en rekke tilfeller resulterer 

4
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Kundearrangementer er viktige for å 
nå våre målgrupper.

dette også i at det avtales å innhente samlet 
tilbud fra Bergen eller det gjøres avtale 
om besøk for å presentere mulighetene 
nærmere.

Salgsreiser – kontaktpersoner innenfor 
prioriterte målgrupper besøkes jevnlig. i 
tillegg til lokale salgsbesøk i fagmiljøene og 
lokale organisasjoner, gjøres det salgsreiser 
i osloregionen der vi møter norske 
organisasjoners hovedkontorer og norske 
kontaktpersoner innenfor internasjonale 
organisasjoner. Møte- og arrangements-
avdelingen deltar også på salgsreiser og 
kundeseminarer internasjonalt i egen regi og 
i regi av norway Convention Bureau.

Visningsturer – Visningsturer er et 
viktig tiltak i innsalget av arrangementer 
til Bergen. dette gjøres for at mulige 
arrangører selv skal få gå gjennom og 
se alternative steder for å holde sitt 
arrangement, treffe personene bak produktet 
og få bedre kunnskap om fasilitetene ut 
over det som presenteres i brosjyrer og 
på websider. Visningsturer gjøres kun for 
kvalifiserte prospekter, dvs. at det er et 
konkret arrangement som planlegges, der 
Bergen kan være aktuell. Visningene skjer i 
nært samarbeid med næringen som deltar 
aktivt i visningsprogrammet.

i tillegg til omvisning på byens hoteller og 
kongressentre, fokuserer vi i stor grad også 
på Bergen som opplevelses- og kulturby. 
det er generelt stor interesse for denne 
type visningsturer.  likevel kan det ofte være 
vanskelig å samle et tilstrekkelig antall 
interessante kunder ettersom de aller fleste 
har tidsproblemer og må prioritere andre 
gjøremål på arbeidsplassen. de kunder som 
imidlertid har funnet tid og anledning, gir 
udelt positive tilbakemeldinger på denne 
form for presentasjon, og mange har i 
etterkant vist seg å bli viktige medspillere og 
Bergens-«ambassadører».

Salgshjelpemidler – Brosjyremateriell 
og andre virkemidler som kan forsterke 
salgsprosessen og visualisere 
inntrykket av Bergen som arrangørby. 
Bergenspresentasjoner på dVd, uSB etc. 
er svært egnet i denne sammenheng. Slike 
presentasjonsprogrammer etterspørres 
også av kunder som ønsker å «låne» ferdig 
materiell de kan bruke til presentasjoner 
i kampen om å vinne arrangementer 

til Bergen. det er også produsert 
egne ”bannere” til bruk på messer og 
arrangementer. i tillegg til dette skreddersyr 
vi også søknader, såkalte “bids” for enhver 
potensiell arrangør som har behov for det.

Publikasjoner – digitale brosjyrer og 
annet digitalt materiell blir mer og mer 
viktig i innsalgsarbeidet på møter, messer, 
workshops og arrangementer vi deltar på. 
det er viktig at vi til enhver tid er oppdaterte 
i forhold til nye muligheter å presentere oss 
på.

Brosjyrer – Brosjyremateriell distribueres 
fortløpende til aktuelle kontakter og benyttes 
på alle de arrangementer vi er til stede på. 
Vi videreutvikler produkt Manualen som 
skal være en rådgiver med anvisninger og 
tips om hvor det er hjelp å hente og hvordan 
man skal gå frem når man skal arrangere en 
konferanse eller invitere et arrangement til 
Bergen. 

Lavsesong kampanje – For å sette større 
fokus på Bergen som arrangementssted i 
lavsesongen, gjennomføres kampanjer som 
består av flere elementer. kampanjene vil 
foregå gjennom hele året med forskjellige 
tiltak og vil spesielt fokusere på kultur- og 
opplevelsesbyen Bergen som et spennende 
arrangementssted høst, vinter og vår. 
kampanjen vil bl.a. inneholde følgende 
aktiviteter;
•   kartlegging av organisasjoner og bedrifter 

som har arrangementer i lavsesongen.
•   prekvalifisering av de mest aktuelle.
•   direct Mail-kampanje rettet mot disse, 

bruk av eksternt adresseregister samt 
medlemsbedriftenes registre.

•   Salgsblitz mot utvalgte, potensielle 
arrangører med besøk, gave og invitasjon 
til visningstur.

•   gjennomføring av visningsturer.
•   invitasjon til kundearrangementer i oslo/

Bergen.
•   individuell oppfølging ut i fra potensialet.

Diverse kundearrangementer 

årlig arrangerer møte- og 
arrangementsavdelingen et seminar for 
fagmiljøene i Bergen. Her inviterer vi 
beslutningstakere til en lett lunsj, og vi 
informerer om hva vi gjør og hvorfor de bør 
legge sitt neste arrangement til Bergen. det 
å besøke og samle fagmiljøene på sin ”egen 

4
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Deltakelse på internasjonale 
fagmesser prioriteres.

4

MØTE- OG ARRANGEMENTSMARKEDET

hjemmebane” har vært svært populært, 
tilbakemeldingene har vært udelt positive 
og resultert i flere arrangementer. Hvert år 
arrangeres et “Selg Bergen” arrangement i 
oslo for alle våre kunder på østlandet, mens 
“Selg Bergen i Bergen” arrangeres hvert 
annet år og har fokus på lokale og regionale 
kunder.

”Selg Bergen i Bergen”

Vi arrangerer hvert annet år en lokal 
workshop i Bergen hvor kunder fra aktuelle 
målgrupper innen kurs, konferanse, 
kongresser og arrangementer inviteres. 
Formålet er å motivere folk i Bergen til å 
invitere arrangementer til Bergen, og utnytte 
byens og regionens muligheter. Vi utarbeider 
også en produktmanual for opplevelser 
og utenomfaglige aktiviteter som kundene 
i stadig større grad etterspør. Bergen 
Reiselivslag koordinerer og planlegger 
arrangementet sammen med gode 
samarbeidspartnere. 

“Selg Bergen i Oslo”

Vi arrangerer årlig workshop i oslo hvor 
næringen også deltar på en salgsblitz 
mot utvalgte kunder i forkant av selve 
workshopen. kunder fra aktuelle 
målgrupper innen kurs, konferanser, 
kongresser og arrangementer, samt ansatte 
hos reisebyråer, turoperatører, ambassader 
inviteres til å delta. 

Kongressforum – Møteplass for 
kongressnæringen i Bergen

Formålet med kongressforum er å 
styrke samarbeidet og den kollegiale 
nettverksbyggingen innad i gruppen. på 
disse samlingene oppdaterer vi hverandre 
og diskuterer aktuelle problemstillinger, 
trender og utvikling i markedet, samt at 
vi setter fokus på destinasjonen Bergen i 
kongress-sammenheng.  For oss er dette 
en ypperlig anledning til å informere om 
status for arbeidet, nye prosjekter og 
planlegging av fellesarrangementer med 
næringen.  aktuelle foredragsholdere blir 
også trukket inn.  

Annonsering

det vurderes kontinuerlig annonser i 
spesielle fagblader og medier der vi retter 
oss mot spesifikke målgrupper. 

Medlemskap i internasjonale 
organisasjoner

Bergen Reiselivslag er medlem av 3 
internasjonale organisasjoner: eCM 
– european Cities Marketing, iCCa – 
international Congress and Convention 
association og Mpi – Meeting professionals 
international. gjennom deltakelse 
i disse 3 organisasjonene tilføres vi 
kunnskap og informasjon om hva som 
skjer i det internasjonale møte- og 
arrangementsmarkedet. Medlemskapet 
i disse organisasjonene er de viktigste 
kildene for å innhente informasjon og 
data om internasjonale organisasjoners 
møtemønster, størrelse, krav til lokaliteter, 
kontaktpersoner og historikk. dette er 
verdifull informasjon som gir oss mulighet 
til å arbeide videre med en rekke utvalgte 
kontakter.

Norway Convention Bureau (NCB)

aktivitetene i nCB skal bidra til 
internasjonalisering av norge og til økt 
omsetning hos foretakets bidragsytere, 
ved at den internasjonale møte- og 
arrangementstrafikken til norge øker. nCB 
skal være en ideell interesseorganisasjon 
uten profittmålsetning, og være et overordnet 
virkemiddel for å øke antall internasjonale 
kongresser, møter og arrangementer til 
norge. Medlemskap i nCB er åpent for 
utvalgte bedrifter som er interessert i en 
økning i antallet internasjonale kongresser, 
konferanser, møter og events til norge. 
de viktigste fellestiltakene i regi av dette 
samarbeidet er:
•   kartlegging av norske kontakter i 

internasjonale organisasjoner 
•   Visningsturer, FaM trips og salgsturer
•   «norgestand» på fagmessene eiBtM i 

Barcelona, iMeX i Frankfurt, iMeX america 
i las Vegas og Confex i london.

For mer informasjon om norway Convention 
Bureau, se www.norwayconventionbureau.no
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Bergen har et stort potensiale innenfor 
arrangementsturisme.

4
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Satsing på arrangementsturisme

Bergen er en av flere destinasjoner i 
norge som ser et stort potensiale innenfor 
arrangementsturisme, og som ønsker å 
konsentrere og forsterke arbeidet med 
å tiltrekkes internasjonale idretts- og 
kulturarrangementer. en av de viktigste 
oppgavene for den nasjonale satsingen vil 
være å motivere destinasjonene til å ville 
påta seg vertskapsrollen for kultur- og 
idrettsarrangementer av ulik karakter og 
størrelse. norway Convention Bureau vil 
gjennom sitt nettverk og med egne modeller 
kunne synliggjøre både de økonomiske 
og de sosiale effektene arrangementer 
kan tilføre byene. For at satsingen skal 
kunne nå sin visjon, er det nødvendig 
med et langsiktig perspektiv både når 
det gjelder eierskap og finansiering. For 
mer informasjon rundt satsingen på 
arrangementsturisme, se bransjenettet på 
www.norwayconventionbureau.no

Alliance of Brain Cities (ABC alliance)

Sammen med århus, uppsala, espoo og SaS 
har Bergen etablert en allianse som skal 
bidra til at disse byene får flere nordiske og 
skandinaviske kongresser. Bakgrunnen for 
navnevalget er basert på at alle byene er 
store universitets- og kunnskapsbyer. For 
å få flere kongresser, skal destinasjonene 
arbeide aktivt sammen med sine 
universiteter. Hovedmålet med alliansen er 
først og fremst å kunne ”bytte” kunder med 
hverandre gjennom en felles database. det 
er laget en egen nettside for alliansen: www.
brain-cities.com

EVALUERING 

tilbakemeldingene fra markedet på de 
tjenester vi tilbyr arrangører, er meget 
positive. de verdsetter at det finnes et 
«nøytralt» organ å henvende seg til, og som 
sparer arrangører for mye tid og dermed 
penger når de trenger hjelp og assistanse 
til å planlegge et arrangement. i en 
rekke tilfeller resulterer vårt oppsøkende 
salgsarbeid i en senere henvendelse 
der man ber om hjelp i planleggingen. 
Salgsarbeidet utløser også nye initiativ fra 
arrangører som ellers ikke ville vurdert 
å invitere eller legge et arrangement til 
Bergen.

Vårt arbeid evalueres gjennom:

•   Føre årlig statistikk på møtemarkedet, og 
innhente informasjon og registrere minst 
1.000 kurs, konferanser og møter som har 
over 50 deltakere og minst én overnatting.

•   konkurransesituasjonen / markedsandeler 
nasjonalt og internasjonalt.

•   prospektlister – hvor mange 
arrangementer vi er involvert i.

•   antall salgsreiser, kundebesøk, 
visningsturer, leads.

•   utvikling av egen database.
•   kongressforum – fortløpende 

tilbakemeldinger på fellesarrangementer, 
markedstiltak, kampanjer, messer, 
generelle aktiviteter m.m.

•   kundearrangementer lokalt og nasjonalt.
•   diverse spørreskjema.
•   aktivitetsliste.

Bergen Reiselivslag, Møte- og arrangementsavdelingen er medlem av følgende nettverk:
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2013: Fjord Line, økt kapasitet med 
2 nye skip, daglige avganger.

5 ferie- og fritiDSMarKeDet

Ferie- og fritidssegmentet står for den største andelen av totalt antall 
hotellgjestedøgn i Bergen, og er det segmentet som øker mest. Vi skal 
bidra til at denne økningen fortsetter ved ulike tiltak å markedsføre 
Bergen og regionen nasjonalt og internasjonalt direkte til forbruker, 
via distribusjonsleddet og media.

SITUASJONSBESKRIVELSE

Ferie- og fritidssegmentet har den største 
andelen av totale antall hotellgjestedøgn 
i Bergen, og det har vært en sterk 
vekst både nasjonalt og internasjonalt. 
Positiv produktutvikling innen kultur, 
store arrangementer, opplevelser og handel, 
og sterkt forbedret tilgjengelighet har 
styrket Bergens attraksjonskraft vesentlig. 
Spesielt for det norske markedet hvor vi 
har sett den største veksten. Bergen har 
dermed fått en mye jevnere trafikk hele 
året, selv om de fem sommermånedene 
har størst volum. Fokus på å øke trafikken 
i lavsesong, produktutvikling og en god 
trendutvikling som nok skyldes den gode 
velstandsøkningen, har gitt høy trafikk også 
i høst- og vårmånedene.  

Selv om destinasjonen i størst grad retter 
seg mot det «voksne» marked, har nye og 
forbedrede tilbud åpnet opp for en sterkere 
innsats også mot det norske barne- og 
familiemarkedet. prosjektet Barnas Bergen 
har derfor blitt et viktig strategisk verktøy for 
å nå nye målgrupper.

Det internasjonale markedet har utviklet 
seg positivt gjennom mange år, og driverne 
for trafikk er fremdeles den norske naturen 
og spesielt fjordene i kombinasjon med 
Bergens status som kultur- og verdens-
arvby. det segmentet som har økt mest 
de siste årene er cruisemarkedet. noen 
internasjonale markeder har svingt en del 
i en rekke år, men vi ser det som positivt 
at vi har trafikk fra mange flere land 
og kontinenter og er mindre utsatt for 
svingninger enn tidligere. Både nasjonalt og 
internasjonalt er det en økende trend mot 
økt volum i byregioner. distrikter, spesielt 
de som ikke er en del av et «resort produkt» 
(eks. skidestinasjon), har hatt stagnasjon 
eller tilbakegang.

Fremtidens ferie- og fritidsreisende 
setter krav til kvalitet, service, miljø og 
et godt opplevelses- og kulturtilbud. 
Selv om det største volumet fremdeles er 
i tradisjonelle segmenter, ser vi en føring 
mot økt tematurisme, feriekonsepter der 
spesifikke interesser eller opplevelser 
står i fokus. det er fortsatt en tendens 
til økt individualisering og flere kortere 
reiser på bekostning av de tradisjonelle 
lengre gruppereisene, noe som fordrer økt 
forbrukerpåvirkning. “de eldre blir yngre” 
– morgendagens eldre har et mye yngre 
levemønster enn foregående generasjoner. 
de er mer åpne for å oppleve nye steder og 
prøve nye aktiviteter, samtidig som de er 
velinformerte og erfarne reisende som setter 
krav til kvalitet. internasjonalt har en del 
nasjonaliteter en stagnasjon eller nedgang, 
mens vi ser et potensiale fra land i østen og 
øst-europa.

KONKURRANSE

i et internasjonalt perspektiv er Bergen 
i stor grad en del av et norgesprodukt. 
etter hvert som både velstand globalt sett 
øker, tilgjengeligheten styrker seg overalt, 
prisen på reiser fortsatt er lav, kronekursen 
høy og vårt kostnadsnivå særdeles høyt, 
er det en utfordring å utvikle volum i det 
«naturbaserte» segmentet. Vi ser også at en 
økende norsk velstand skaper økt grobunn 
for at nordmenn i større grad kan velge 
utenlandske destinasjoner. på det norske 
markedet vil vi også forvente en større 
konkurranse på byer og regioner som styrker 
sin attraktivitet på kultur- og opplevelser, 
mot flere målgrupper.

MARKED

Markedet for «feriereisende» til Bergen har 
sin høysesong i sommerhalvåret (mai-sept.). 
i denne perioden har det internasjonale 
markedet en markedsandel på 44 %. 
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FERIE- OG FRITIDSMARKEDET
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For dette markedet er den norske naturen 
en «hoved driver» for trafikken, enten 
man er på «rundreise» eller «baseferie». 
kombinert med en historisk kultur-, 
opplevelses- og verdensarby og innfallsport 
til de norske fjordene, er det gode synergier 
til Bergen for en vellykket ferieopplevelse. 
Hovedmålgruppen er gjerne på en 
«hovedferie» eller foretar en «citybreak» 
(helg) fra en norsk eller utenlands 
destinasjon.

Markedet for «fritidsreisende» er i større 
grad rettet mot det norske markedet - hele 
året. gjerne i tilknytning til en kultur- og 
opplevelsesaktivitet, shopping og mat, 
hovedsakelig i helg. Videre knyttet til 
større arrangementer som f.eks konserter, 
idrettsarrangementer, kulturstevner og 
turneringer. det er her Bergen har sett den 
største veksten, og her er det et enda større 
potensial.

Primærmarkeder;

norge, tyskland, Storbritannia, uSa, 
Sverige, Spania og japan.

Sekundærmarkeder;

Frankrike, italia, Russland, kina og korea, 
danmark og nederland.
 

MÅLGRUPPER

Nasjonalt;

•   Voksne forbrukere som søker 
kultur, opplevelser, revy-, kunst- og 
teateropplevelser i kombinasjon 
med shopping og gode mat- og 
overnattingsopplevelser.

•   Barn og familier, hovedsakelig på 
Vestlandet.

•   Arrangører av idrettsstevner/-turneringer 
og produsenter av større kultur- og 
opplevelsestilbud (se for øvrig en bredere 
beskrivelse under kapittel 4.0, møte- og 
arrangementsmarkedet.)

Nasjonalt og internasjonalt;

•   Voksne forbrukere som søker kultur-, 
natur og aktivitetsopplevelser, både som 
en del av en rundreise eller baseferie.

•   turoperatører, reisebyråer, cruiserederier, 
flyselskaper, arrangementsprodusenter 
(distribusjonsleddet) og internasjonale 
forbrukere.

•   Medier innen reiseliv, kultur og mat.
 

MÅL

•   Styrke interessen for Bergen som kultur- 
og opplevelsesby, noe som skal gi økt 
reiselyst, flere tilreisende og lengre 
opphold, nasjonalt og internasjonalt, hele 
året.

•   oppnå maksimal og positiv omtale av 
Bergensregionen som reisemål i media.

•   Få Bergen og regionen inn i 
reiseprogrammet til flest mulig 
turoperatører og reisebyråer.  

 

STRATEGI

den avgjørende faktoren for suksess 
er å styrke regionens attraksjonskraft 
med utvikling av produkt- og tjeneste 
opplevelser, utvikle gode og bookbare 
produkter og sikre god tilgjengelighet. 
arbeidet mot ferie- og fritidsmarkedet, 
nasjonalt og internasjonalt retter seg mot 
forbrukermarkeder med profilering og 
salgsutløsende aktiviteter som gir en sterk 
og god destinasjonsmarkedsføring. 

•   Økt fokus på internett og sosiale medier, 
herav å søke mot samarbeidspartnere 
som gir best distribusjon, bedret innhold, 
effektive løsninger og reduserte kostnader.

•   Flere presseturer og visningsturer for 
media og distribusjonsleddet hele året, 
men spesielt i lavsesongen. 

•   Påvirke media til positiv omtale som 
skaper reiselyst og utløser salg. 

•   Aktiv deltakelse i kampanjer, med 
annonsering, delta på workshops og utøve 
salgsreiser i de viktigste markedene. 
enten alene eller sammen med andre 
partnere regionalt og nasjonalt.

•   Videreutvikle satsingen på barne- og 
familiemarkedet gjennom prosjektet 
Barnas Bergen.  

•   Påvirke virkemiddelapparatet 
til å prioritere Bergensregionen i 
markedsføring og produktutvikling (Fjord 
norge, nCe tourism Fjord norway, Cruise 
norway, innovasjon norge, Scandinavian 
tourist Board og Business Region 
Bergen).

Full av opplevelser – uansett snøforhold

På Akvariet skjer det spennende ting for barn og voksne. Møt lekne 
sjøløver, skumle krokodiller, spennende fi sk fra inn- og utland og 
fascinerende slanger. Filmvisning i kinosal og fôring av dyr hele dagen.

VilVite er et stort opplevelsessenter med over 100 aktiviteter for 
hele familien. Test deg selv i en stor utstilling om hjernen eller snakk 
med roboten vår. Få også med deg vitenshow, verksteder og 3D-fi lmer. 

Vannkanten byr på friske muligheter for liten og stor. Herlige
bassenger inne og ute, sprudlende rutsjebaner, super bowl,
boblebad og egen voksenavdeling. 110 butikker vegg i vegg.

Bli med på trolske aktiviteter og skattejakt på Fløyen. Utforsk 
Trollskogen sammen med andre barn. Fløibanen tar deg opp og ned. 
På toppen er det mange fl otte turstier og lekepark for de minste.

Få byer i Norge byr på så mange gøye og spennende opplevelser 
for barna. På BarnasBergen.no fi nner du en oversikt over gøyale 
og lærerike aktiviteter fra familiefavorittene Akvariet, Fløibanen, 
Vannkanten og VilVite.

BarnasBergen.no    Følg oss på Facebook

18.02 - 03.03  VilVite: Utvidet åpningstid og program – se vilvite.no.
21.02 - 26.02 VilVite: Såpebobleshow hver dag. Utvidet åpningstid.
23.02 - 03.03  Fløibanen: Trolske aktiviteter hver dag kl 11-15.

Fløibanen: Skattejakt - på egen hånd. Skattekart gis ut i billettluke på Nedre Stasjon.
  Akvariet: Utvidet kinoprogram og konkurranse for barna.

Vannkanten: Du treffer maskotten Duffe alle dager kl 13-15.
23.03 - 31.03 VilVite: Magisk show med Mikael Hedne hver dag.
23.03 - 01.04 Akvariet: Utvidet kinoprogram og konkurranse for barna.
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•   Fremdeles rette fokus på lavsesongen 
slik at vi får en jevn og god besøksstrøm 
hele året.

•   Delta aktivt i regionale prosjekter 
som også fremhever markedsføring av 
Bergen samt styrker produktutviklingen. 
eksempelvis Hordalandsprosjektet.

AKTIVITETER

Salg- og markedsaktiviteter gjenspeiler en 
målsetning om en langsiktig satsing på å 
bygge kjennskap og interesse for Bergen 
som reisemål i våre prioriterte markeder. 
aktivitetene skal skape økt omsetning 
for våre medlemsbedrifter og bidra til økt 
lønnsomhet i næringen. 
aktiviteter utøves enten alene, på vegne 
av noen (prosjekter), sammen med 
medlemsbedrifter eller sammen med 
partnere og «virkemiddelapparatet» som 
kan være:

•   Innovasjon Norge 
Hovedsakelig internasjonalt, men også 
noe nasjonalt. Forbruker, bransjemarked 
og media 

•   Scandinavian Tourist Board (eies av 
innovasjon norge og Visit denmark)
asia, hovedsakelig distribusjonsleddet 
(bransje) og media

•   Fjord Norge AS
internasjonalt feriemarked (ekskl. cruise), 
forbruker, distribusjonsleddet (bransje) 
og media

•   FlyBGO (Bergen Reiselivslag er 
prosjektleder)
Flyselskaper og bransjemedier

•   Cruise Norway AS
Rederier og bransjemedier

•   Cruise Destination Bergen / Bergen 
og Omland Havnevesen
Rederier og bransjemedier

•   Norway Convention Bureau
arrangementsturisme, produsenter og 
arrangører av arrangementer innen kultur 
og idrett, nasjonalt og internasjonalt

•   Hordalandsprosjektet (Bergen 
Reiselivslag er prosjektleder)
nasjonalt, forbrukere i ferie- og 
fritidsmarkedet, MiCe og media

•   Barnas Bergen (Bergen Reiselivslag er 
prosjektleder)
nasjonalt, forbrukere i barne- og 
familiemarkedet, Vestlandet og Sør-norge

•   Business Region Bergen
generell profi lering

Markedstiltak varierer noe fra land til land, 
og defi neres gjerne som enten eller / 
både og som et «forbrukermarked» eller 
«bransjemarked».  

Forbrukerrettede tiltak
annonser, messebesøk, distribusjon av 
brosjyremateriell, web og sosiale medier.

Bransjerettede tiltak (turoperatører, 
reisebyråer, media = distribusjonsleddet)
annonser, felles kampanjedeltakelse, 
visningsturer, fagmesser, salgsturer, 
workshops, opplæringsaktiviteter, 
distribusjon av brosjyremateriell, web, 
sosiale medier og støtte med annet 
salgsmateriell som f.eks bannere og fi lmer.

Kampanjer 

Fellestiltak med fl ere elementer av 
aktiviteter mot forbrukermarkedet.

Internasjonalt 

Sammen med Fjord norge og andre 
aktører i fjordregionen deltar vi i felles 
forbrukerrettede norgeskampanjer gjennom 
innovasjon norge internasjonalt – for å få 
større gjennomslagskraft. 

kampanjene inneholder fl ere elementer og 
varierer fra år til år i de ulike markedene, 
men hovedsakelig har kampanjene 
elementer av profi lannonsering, 
produktannonsering, online annonsering, 
brosjyredistribusjon, distribusjon av 
nyhetsbrev til bransje / presse og 
forbruker, presseturer og visningsturer 
for turoperatører. Hovedfokus er 
sommersesongen og hovedferien. 
 
Vi er med i basispakker som Scandinavian 
tourist Board tilbyr i japan, kina og korea 
gjennom prosjektet norway awareness 
activities. pakkene representerer 
en plattform for markedsføring av 
Bergensregionens produkter på disse 
oversjøiske markedene. 

ererer
opplevelser
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For å få større gjennomslagskraft, 
deltar vi i felles forbrukerrettede 
kampanjer, både nasjonalt og 
internasjonalt.
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Andre internasjonale kampanjer;

•   Større markedskampanjer i Asia (japan, 
kina og korea) og uSa for å stimulere til 
direkte flyruter i samarbeid med avinor, 
innovasjon norge og andre partnere.

•   Kampanjer med prosjektet FlyBGO som 
skal stimulere til flere nye flyruter.

•   Kampanjeaktiviteter rettet mot 
cruisemarkedet i samarbeid med Cruise 
norway og Cruise europe.

•   Adwords-kampanjer på Google mot 
visitBergen.com i det internasjonale 
markedet.

Nasjonalt; 

norge er det absolutt største og viktigste 
markedet. nordmenn har høy reisefrekvens, 
et høyt forbruk og  ønske om å oppleve mer 
av sitt eget land.  
•   Norgeskampanjen i samarbeid med 

innovasjon norge. den største aktiviteten 
er en norges-dM som distribueres i 
800.000 eks rundt påsketider hvert år. 
Sammen med andre aktører i regionen 
(gjennom Hordalandsprosjektet) er vi den 
største aktøren. Suppleres med annonser.

•   Annonser og kampanjemagasiner med 
fokus på «kultur- og opplevelsebyen 
Bergen»

•   Distribusjon av alt markedsmateriell

Aktiviteter – Barnas Bergen;

•   Annonsering i lokale / regionale medier 
på Vestlandet og online annonsering på 
utvalgte nettsider.

•   Egen nettside BarnasBergen.no med 
arrangementskalender som viser barne- 
og familieaktiviteter

•   Facebook-kampanjer med 
«tilhengerkampanjer» (likes) som leder 
til Facebooksiden og kampanjer som leder 
til BarnasBergen.no

•   landsdekkende annonsering gjennom 
tilpassede magasiner, eksempelvis 
Donald Duck.

•   Fellesannonsering sammen med 
andre destinasjoner i Hordaland i 
Norgeskampanjen.

•   Innstikk av «kampanjeelement» i 
magasiner, eksempelvis donald duck 
til abonnenter i løssalg i Hordaland, 
Rogaland og Sogn & Fjordane.

•   deltakelse i diverse events

•   utvikling og videre distribusjon av Barnas 
Bergen Ludo og eventuelt andre spill

•   utvikling av andre 
oppmerksomhetsskapende «give –
aways» og kampanjeelementer

Aktiviteter - Hordalandsprosjektet;

•   Web aktiviteter: Styrke markedsarbeid 
og fokus på innholdsproduksjon på web. 
Synlighet og søkemotoroptimalisering. 
Sosial medier, webredaktørkurs. Styrke 
posisjonen inn mot visitnorway.com. 
Sosiale medier. Samarbeide innen 
Fjordnettløsningen. Fokus på bilder. 
tematisering, herav båtguide, bilvandring, 
vandring, outdoor adventure og Ski 
online booking. Felles landingsside på 
visitHordaland.no. 

•   Felles aktiviteter på MICE markedet 
(møter, incentives, conference, events) 
med felles brosjyre og kampanjemagasin, 
visningsturer og utvikling av web 
aktiviteter.

•   Felles aktiviteter i Turistinformasjonen 
i Bergen med egen skranke og salg.

•   Opplæring, workshop og visningsturer 
for personell.

Annonsering

internasjonalt kanaliseres hovedtyngden 
av annonsebudsjettet gjennom innovasjon 
norge og Fjord norges forbrukerrettede 
publikasjoner tilpasset det internasjonale 
markedet. i tillegg kjøres annonsekampanjer 
i regi av FlyBgo. kampanjer bygger på 
innovasjon norges fyrtårnstrategi og de 
produkter og verdier som er valgt. en 
helhetlig og ensartet markedsføring av 
norge internasjonalt vil medvirke til at 
norge blir kjent for de samme produktene 
og de samme verdiene i alle markeder. 
kampanjene tilpasses likevel de ulike 
markedene i innhold, elementer, kanaler 
og visuelt uttrykk og sjel. eksempler på 
annonsemedier er;
•   innovasjon norge – Norgeskatalog på 

10 språk– 550.000 eks. internasjonalt og 
800.000 eks nasjonalt, samt elektroniske 
kataloger.

•   Fjord Norge Reiseguide – 350.000 eks på 
9 språk + elektroniske kataloger. 

•   Fjord Norges Produktmanual. 
kun bransjerettet.

•   Cruise Norway Produktmanual 
og vinterbrosjyre samt internett. 
kun bransjerettet.
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arrangører.
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•   Annonsekampanjer gjennom Fly BGO, 
ruteutviklingsprogrammet for flyselskaper.

•   Annonsekampanjer gjennom «prosjekt 
Hordaland», se egen beskrivelse.

•   Annonsekampanjer gjennom Barnas 
Bergen, se egen prosjektbeskrivelse.

•   WEB aktiviteter i ulike kanaler som 
visitnorway.com / visitnorway.no, google, 
facebook.

Workshops, messer og seminarer  

Vi deltar på aktive promosjonstiltak 
rettet direkte mot forbruker eller 
mot distribusjonsnettet media. noen 
arrangementer dekker begge målgruppene. 
Vi gjør jevnlig egne salgsreiser, gjerne i 
kombinasjon med andre arrangementer vi 
deltar på, både nasjonalt og internasjonalt. 
Formålet er å presentere nye produkter/
produktpakker ovenfor både nye og kjente 
turoperatører samt å påvirke operatørene til 
å ta produktene inn i sine programmer. 

Minst to ganger i året treffer vi gamle og nye 
turoperatører i våre viktigste markeder; en 
gang i året i turoperatørens hjemland pluss 
den årlige Norwegian Travel Workshop. 
Workshopene i regi av innovasjon norge gir 
oss en mulighet til å komme ut på markedet 
og møte turoperatører / transportselskaper 
på en kostnadseffektiv måte. Vi får vi en 
bedre innsikt og forståelse av de ulike 
markedene som vi deltar i, ved å være aktivt 
tilstede.  

deltakelse på publikumsmesser 
er nedprioritert, men vi kan være 
«representert» gjennom passiv 
distribusjon av våre brosjyrer og annet 
profileringsmateriell der Fjord norge og 
innovasjon norge deltar.  

Vi deltar på årlige seminarer, markedsmøter 
og forumer for oppdatering og utveksling 
av informasjon og for at vi bedre skal kunne 
påvirke våre interesser.

Visningsturer for turoperatører, 
reisebyråer og arrangementsprodusenter

å initiere til visningsturer og utøve 
vertskapsoppgaver er krevende, men 
virkningsfullt. i en del sammenhenger utøves 
arbeidet i samarbeid med innovasjon norge, 
norway Convention Bureau, Fjord norge, 

Cruise norway eller hotellkjeder. Vi er med 
på å sette opp tilpassede programmer / 
aktiviteter og koordinerer bl.a. bespisning, 
overnatting, transport, guiding, kultur- og 
opplevelsesaktiviteter, bedriftsbesøk, etc. 

Andre servicefunksjoner ovenfor 
distribusjonsnettet;

•   Product Manual for Bergen and the Region
•   Målrettet påvirkning gjennom nyhetsbrev, 

nyhetsmailer og internettaktiviteter samt 
fôre virkemiddelapparatet for ytterligere 
distribusjon. uSB-sticks og merkantile 
«innpakninger»

•   egne bransjesider på visitBergen.com
•   Billedarkiv på internett - visitBergen.com/

fotoservice
•   Presentasjonsprogram for Bergen
•   levende film – filmsnuttarkiv på mini-dV
•  “Guest of Honour” - kort
•  Brosjyremateriell  

 

5.1  pRoSjekteR

Bergen Reiselivslag er involvert i en 
rekke eksterne prosjekter, også med 
prosjektlederansvar. Det er utarbeidet egne 
dokumenter for mer detaljert informasjon av 
de ulike prosjektene.

FlyBGO – Ruteutviklingsfondet 
Sogn & Fjordane og Hordaland

Hovedmålet med prosjektet er å få flere 
direkte flyruter til Flesland flyplass fra 
utlandet som skal gi økt volum i reiselivet i 
Sogn & Fjordane og Hordaland. de viktigste 
strategiene er:
-   kartlegging av flyselskaper og 

beslutningstakere i disse selskapene
-   profilering og innsalg av regionen mot 

beslutningstakere i flyselskapene for 
å oppnå toveis trafikkutvikling mellom 
Flesland flyplass som innfallsport til de to 
fylkene og internasjonale destinasjoner

-   Bistå flyselskaper i utviklingen av 
markedsføringsverktøy som gir best mulig 
profilering og høyest mulig salg

-   Bistå med markedsmidler rettet mot 
målgrupper som vil bruke fly som 
transportmiddel

-   Forankre prosjektet regionalt hos 
næringen og besluttende myndigheter
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prosjektet har siden 2006 vært 
finansiert av Hordaland fylkeskommune 
(største bidragsyter), Sogn & Fjordane 
fylkeskommune, Bergen kommune, 
innovasjon norge, Bergen Reiselivslag og 
avinor.

norge som nasjon satser sterkt på økt 
profilering internasjonalt, spesielt i 
kortreisemarkedet, i rundreisesegmentet, 
innenfor temareiser, baseferie og i MiCe-
markedet. det er av vesentlig betydning at 
prosjektet søker synergier i de markeder og 
hos de målgrupper som også er parallelle 
til nasjonen ellers. prosjektet FlyBgo er 
hovedsakelig et markedsføringsverktøy. 
Sammen med overordnede profilerende 
tiltak og salgsfremstøt er det av betydning at 
prosjektet også relateres til regionale tiltak 
på produktutvikling og markedsføring. det 
betales ikke ut midler til markedsaktiviteter 
før en ny rute er bekreftet.  
Se www.flybgo.no 

Cruise Destination Bergen

Markedsaktiviteter mot cruisemarkedet 
skjer gjennom norges felles organ for 
markedsføring, Cruise norway, og ved egne 
aktiviteter gjennom prosjektsamarbeidet 
Cruise destination Bergen. Bergen og 
omland havnevesen er hovedaktør både 
økonomisk og på operative aktiviteter som 
messer og workshops.  

Cruise destination Bergen er et 
markedsføringsprosjekt som skal 
promotere Bergen som cruisedestinasjon 
overfor målgrupper hos rederier, 
underleverandører innen landoperasjon 
og media. For ytterligere informasjon, se 
bergenhavn.no og visitBergen.com/cruise 
og Bergen Reiselivslag sin årsberetning.
prosjektet er finansiert av Bergen og 
omland havnevesen, Bergen Reiselivslag og 
cruisenæringen i Bergen.

Prosjekt Hordaland – “Aktiv, Frisk 
og Spennende”

prosjektet skal gjennomføre oppgaver 
til felles nytte for reiselivsnæringen i 
Hordaland, og arbeidet skal ha fokus på 
nasjonal markedsføring, produktpakking og 
-utvikling. Hordaland sitt hovedmål er å ta 
en klar posisjon innenfor aktivitetsbasert 

reiseliv. den overordnede posisjonen er 
Aktiv, Frisk og Spennende. Satsingen 
skal føre til flere norske tilreisende, 
økt oppholdstid, sesongutvidelse og at 
gjestene i langt større grad benytter seg 
av alle tilbudene som finnes i Hordaland. 
For å få det til, gjennomføres prosjekter 
og kampanjer for å få frem aktive, friske 
og spennende aktiviteter, attraksjoner og 
arrangementer som Hordaland kan friste 
med. Hordaland fylkeskommune finansierer 
1 årsverk hvor prosjektleder er ansatt hos 
Reiselivslaget.
prosjektet er ellers finansiert av Hordaland 
fylkeskommune og reiselivsnæringen i 
Hordaland.

Barnas Bergen

Bergen har et bredt og godt tilbud som 
retter seg mot barne- og familiemarkedet. 
i 2009 etablerte Bergens største attraksjoner 
og opplevelsesbedrifter i samarbeid 
med Bergen Reiselivslag et felles 
kommunikasjons- og markedssamarbeid 
under konseptet «Barnas Bergen». 
kampanjene er helårlige, men med 
hovedfokus på lavsesong, og spesielt opp 
mot ferieuker høst / vinter. prosjektet er 
dynamisk, med en kontinuerlig vurdering 
av samarbeidspartnere og fokus på 
produktutvikling.
 
Barnas Bergen har egen nettside og 
facebook-side, barnasBergen.no og 
facebook.com/barnasbergen. på nettsiden er 
det bl.a. en egen kalender som oppdateres 
på aktiviteter og opplevelser for barn og 
familier, i tillegg til informasjon om de fire 
attraksjonene i Barnas Bergen. 
prosjektet er finansiert av Fløibanen, 
akvariet, VilVite, Vannkanten og Bergen 
Reiselivslag.

EVALUERING

•   årlige markeds- og kampanjerapporter  
•   Månedlig statistikkmateriale.
•   konkurransesituasjon/markedsandeler 

nasjonalt og internasjonalt.
•   nivå av synlighet i kampanjer i ulike 

markeder.
•   gjesteundersøkelser.
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5.2  BeRgenSkoRtet 
– BeRgenS kultuR – 
og oppleVelSeSkoRt

«Bergenskortet» skal øke antall besøkende til 
brukerstedene. Kunden skal oppleve Bergen 
som kultur- og opplevelsesby mer attraktiv og 
praktisk tilrettelagt, noe som medfører fl ere 
besøkende og lengre opphold.  

SITUASJONSBESKRIVELSE

«Bergenskortet» er Bergens kultur- og 
opplevelseskort for tilreisende til Bergen. 
det er et fordelskort som gir gratis reise 
med buss / bybane, og gratis eller rabattert 
adgang til museer og attraksjoner, på 
mange etablerte kulturtilbud, ulike 
sightseeingtilbud, restauranter og parkering. 
Bergenskortet selges i 4 varianter (24 
timers voksen og barn, 48 timers voksen 
og barn) på utvalgte utsalgssteder i Bergen 
og gjennom et lite utvalgt av norske og 
utenlandske turoperatører og reisebyråer 
(expedia.com og norwegian sin aktivitets- 
og hotellbookingsentral).

turistinformasjonen står for hoveddelen 
av salget og tradisjonelt sett selges det 
mest kort til internasjonale tilreisende, i 
sommersesongen. Ca. 16.700 kort ble solgt 
i 2012.

KONKURRANSE

per i dag fi nnes det ingen direkte 
konkurrenter til Bergenskortet. en rekke 
opplevelseskort og kuponger som fi nnes 
på markedet (innbakt i div. bonuskort til 
f.eks. hotellkjeder, strømleverandører, 
bensinstasjoner, etc.) kan ikke betraktes 
som konkurrenter, da Bergenskortet er langt 
mer omfattende og unikt i så måte. 

MARKED

nasjonalt og internasjonalt.

MÅLGRUPPER

individuelle besøkende, familier og grupper, 
samt Bergens egne innbyggere som ønsker 
å oppleve kultur og aktiviteter i kulturbyen 
Bergen. i tillegg også turoperatører og 
kongressarrangører som inkluderer 
Bergenskortet som del av en totalpakke. 

MÅL

•   Bidra til økte besøkstall og økt 
lønnsomhet for deltakerstedene, hele året.

•   kunden skal oppleve Bergen som kultur- 
og opplevelsesby mer attraktiv og praktisk 
tilrettelagt, noe som gir fl ere tilreisende 
og lengre opphold.

•   øke fra 16.700 solgte kort i 2012 til 18.500 
solgte kort innen 2015.

STRATEGI

•   Videreutvikle og forsterke produktinnhold 
i Bergenskortet for maksimal 
attraksjonskraft.  

•   engasjere deltakerbedrifter for utvikling 
og eierskap, og opprette en aktiv 
styringsgruppe.

•   Styrke markedsføring og distribusjon i 
virkningsfulle kanaler.

•   øke omtale i turprogrammer og 
reisehåndbøker . 

•   utvikle og forbedre elektroniske løsninger 
for salg, bruk og booking, gjerne i 
kombinasjon med overnattings- og 
temapakker.

“Bergenskortet” skal øke antall 
besøkende til brukerstedene.

Fokus: Utvikle og forbedre elektroniske 
løsninger for salg, bruk og booking.
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AKTIVITETER

•   Bergen Guiden - Hovedverktøyet i 
markedsføringen av Bergenskortet. den 
gir en fyldig og enhetlig presentasjon av 
tilbudet i Bergenskortet. Benyttes i alle 
våre markedsføringsaktiviteter og blir gitt 
ut til alle som kjøper Bergenskortet.

•   Flyer for Bergenskortet - egen 
presentasjonsfolder som gir en detaljert 
oversikt over alt som er inkludert i 
Bergenskortet og hvordan man bruker 
kortet. distribueres til alle som kjøper 
kortet.

•   Eget nettsted - visitBergen.com/
Bergenskortet.

•   Profilering på salgssteder og hos 
deltakere i kortet - plakater, display, 
elektroniske budskap på salgssteder og 
hos deltakere.  

•   Annonsering - gjennomgående profilering 
i alle offisielle Bergenspublikasjoner og i 
alle publikasjoner hvor vi annonserer for 
Bergen og regionen.

•   Diverse utsendelser / Newsletter / 
Medlemsbulletin - Relevant informasjon 
/ oppdateringer i Bergenskortet er med i 
utsendelser fra Bergen Reiselivslag, og 
videreformidles som input til nyhetsbrev 
som utgis av samarbeidspartnere.

•   Media og bransjemarkedet - påvirkes 
aktivt med pressemeldinger, 
nyhetsutsendelser, etc.

•   Messer / Workshops - Markedsføres 
aktivt på alle arrangementer hvor Bergen 
Reiselivslag er representert. også ovenfor 
MiCe-markedet, spesielt med tanke på 
ledsagerprogrammer. 

•   Online-booking av Bergenskortet - 
Bergenskortet kan «reserveres» online 
på visitBergen.com og bestilles i store 
nettbaserte reisebyråene som expedia.
com og norwegian sin aktivitets- og 
hotellbooking. Vurderer deltakelse 
i det europeiske bykortsamarbeidet 
european City Card, spesielt med tanke 
på å kunne tilby en online booking med 
betalingsløsning på våre egne sider.

•   Bergenskortet.no - eget domenenavn 
som leder til hovedsiden.

•   Rekruttering av nye agenter.

5

FERIE- OG FRITIDSMARKEDET

THE BERGEN CARD

WANT TO EXPLORE

BERGEN?
2012

Buy the Bergen Card –
to get more and save money!

visitBergen.comONLINE BOOKING: 
World Heritage City
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Omtale i media er virkningsfull og rimelig markedsføring som skaper 
reiselyst. Oppgaver som er prioritert er visningsturer og «plassering» 
av nyheter i ulike mediekanaler, nasjonalt og internasjonalt.

SITUASJONSBESKRIVELSE 

Ca. 600 mediebedrifter får bistand hvert år 
på ulike nivåer. Redaksjonell omtale er den 
rimeligste og mest effektive måten å nå 
potensielle reisende og distribusjonsleddet 
på. gode artikler, online synlighet 
og TV-programmer gir en fantastisk 
synlighet til en brøkdel av kostnadene 
ved annonsering i tilsvarende medier. i 
en del sammenhenger utøves arbeidet i 
samarbeid med innovasjon norge, norway 
Convention Bureau, Fjord norge, Cruise 
norge eller hotellkjeder. oppgaver som 
skal koordineres er å sette opp tilpassede 
programmer, journalistiske emner og 
aktiviteter som inneholder, bespisning, 
overnatting, transport, guiding, sightseeing, 
kultur- og opplevelsesaktiviteter, koordinere 
kontakt med interessante intervjuobjekter, 
bedriftsbesøk, etc. 

Det brukes betydelige ressurser på 
pressearbeid, og vi er helt avhengig av 
at medlemsbedrifter bidrar med varer 
og tjenester gratis og/eller til reduserte 
priser for disse besøkene. i forbindelse 
med den viktige vertskapsfunksjonen har 
Bergen Reiselivslag et nært og meget 
positivt samarbeid med byens hoteller og 
restauranter, transportselskap, attraksjoner 
og kulturtilbud gjennom ”guest of Honour”- 
kortet som gir gratis inngang på opplevelser 
og severdigheter, transport og reduserte 
priser på bespisning.

antall pressebesøk varierer fra år til år, 
og påvirkes av en rekke ulike faktorer som 
blant annet store begivenheter, grad av 
bransjeaktiviteter og mediearbeid utført av 
innovasjon norge, og generell interesse for 
landet ute i markedene, om det er nyheter på 
destinasjonen vår, m.m.

Flere freelancers utgir den samme 
artikkelen i mange medier. dette innebærer 
at man får en høyere avkastning og 
større totale opplagstall. de aller fl este 
representanter fra media ønsker å reise 
alene og ikke i grupper, for dermed å 
kunne ha større frihet. det betyr at hvert 

enkelt besøk har sitt eget program som 
ofte må spesialtilpasset, noe som er 
arbeidskrevende.
 

KONKURRANSE 

Mange mediebedrifter oppsøker fl ere 
destinasjoner på sin reise. det er derfor stor 
konkurranse blant de ulike destinasjoner 
om å være den destinasjon som kan få mest 
positiv omtale, størst spalteplass og fl est 
bilder  

MARKED

nasjonalt og internasjonalt i de markeder 
som er prioritert som primærmarkeder.  

MÅLGRUPPER

Målgruppene er trykte media som aviser og 
reiselivsmagasiner, livsstilsmagasiner, in-
fl ightmagasiner, reisehåndbøker, kataloger, 
radio, tv og digitale medier, bloggere, 
nasjonalt og internasjonalt. primært medier 
som henvender seg til kjøpesterke kunder 
som reiser mye.
Våre viktigste samarbeidspartnere er 
innovasjon norges utekontorer (reiseliv), 
Fjord norge, transport- og fl yselskaper, 
utenriksdepartementet, aktuelle 
medlemsbedrifter, Bergen kommune, m.fl .

MÅL

•   oppnå maksimal og positiv omtale av 
Bergensregionen som skaper reiselyst til 
regionen og medlemsbedrifter, hele året.  

•   Flere presse- og visningsturer, også i 
skulder- og lavsesongen.

STRATEGI

•   tilby interne virkemidler som skaper 
oppmerksomhet og bidrar til at 
media velger Bergensregionen som 
hovedoppslag. Virkemidlene skal også 
bidra til et positivt opphold, en god og 
positiv medieomtale     

Gode artikler, online synlighet og 
TV programmer gir en fantastisk 
synlighet.

 MeDia  6

THE CITY OF BERGEN
The Gateway to the Fjords of Norway

You are our
Guest of Honour in Bergen!

This card is valid for museums & attractions, sightseeings, concerts & 
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The Offi cial Bergen products
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BERGEN TOURIST BOARD

Ole Warberg
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•   Være proaktiv i arbeidet med å få rette 
medier til å velge vår region som tema.

•   i større grad arbeide med «plassering» 
av nyheter som skaper omtale.

•   Være en preferert samarbeidspartner for 
virkemiddelapparatet.

 

AKTIVITETER

Interne virkemidler i en god profi lering 
av Bergensregionen

Hovedtyngden av arbeidet som utøves i 
dag, faller inn under vertskapsrollen, dvs. 
koordinering av overnatting, transport, 
bespisning, guidetjenester, billetter til 
aktiviteter, møter og veiledning etc. i tillegg 
bruker vi ulike interne virkemidler aktivt i 
vårt arbeid mot distribusjonsleddet:

•   Målrettet påvirkning - pressemeldinger, 
nyhetsbrev, nyhetsmailer og internett. 

•   Bransjesider på visitBergen.com - 
oppdatering / publisering av relevant 
informasjon på våre bransjesider 
visitBergen.com/bransje. Media blir 
løpende orientert om den service og 
assistanse Bergen Reiselivslag til enhver 
tid byr på. 

•   Billedarkiv på internett - visitBergen.
com/fotoservice - gratis fototjeneste til 
profesjonell bruk. 

•   Presentasjonsprogram for Bergen - den 
offi sielle Bergenspresentasjonen består 
av en 5 minutters presentasjonsfi lm om 
Bergen (Cd/dVd) i tillegg til musikk og 
bilder.

•   Levende fi lm – fi lmsnuttarkiv - 
Filmsnuttarkiv med 80 minutters råfi lm 
fra Bergen og Hordaland i formatet Mini-
dV. Med dette menes fi lmbolker fra ulike 
situasjoner / locations i Bergen, bilder 
uten lyd og tekst som støtte til besøkende 
tV- reklame- og fi lmteam.

•   Product Manual for Bergen and The 
Region - i tillegg til bransjesidene på 
visitBergen.com, er vår product Manual 
(engelsk) vårt viktigste arbeidsverktøy 
rettet mot bransjemarkedet. 

•   Arkivering av verdifulle presseresultater

EVALUERING

•   Måle antall mediebedrifter og de viktigste 
medier. 

•   gjøre antagelser og utregninger om 
annonse-/PR-verdi av medieomtale.

6

MEDIA

Norway’s fjords open the window 
to some of Mother Nature’s most 
dramatically scenic landscapes of 
towering mountains, rolling green hills 
and dark cobalt waters

glacial 
good 
looks

\  250  \ 

TRAVEL

text and photos Saifuddin iSmailji

like a precious stone in ethiop’s ear, the fjords 
of norway is pleated on the scandinavian cap of europe along 
its north-eastarn shores. packed here are enchanting features 
that inspire the tales of the lost World or an epic sequel to 
Inkheart — the movie in which Brandon fraser and his daughter 
try to stop a freed storybook villian the former brought out of  
a book.

The wonderful sights, sounds 
and tastes around Bergen



28      Bergen Reiselivslag – Strategi- og Markedsplan 2013-15

De offiSieLLe PubLiKaSjoNer 
for bergeN og regioNeN

Publikasjonene skal skape interesse og reiselyst til Bergen og 
regionen. De skal være medlemsbedriftenes beste og første valg for 
å nå sine målgrupper. Alle publikasjoner, i trykket og elektronisk form 
skal ha høyest opplag, best distribusjon, være helårlig og gi korrekt 
informasjon.

SITUASJONSBESKRIVELSE

Selv om digitale kommunikasjon øker i bruk 
hos både kunden og oss som markedsførere, 
er de trykte medier fremdeles den beste 
måten å nå målgruppen på, for å skape 
interesse og reiselyst til både Bergen og 
regionen. Både før de ankommer landet 
og regionen, og når de befinner seg her og  
reiser rundt i regionen.

digitale produksjoner øker sin betydning 
på både pC, brett og mobilt. Reiselivet er 
godt tilrettelagt for digital kommunikasjon, 
markedsføring, informasjonsinnhenting og 
bestilling av produkter og tjenester. Sammen 
med de trykte medier som fremdeles er av 
stor betydning (og vil være det), suppleres de 
godt i markedsførings-mixen.

de årlige og største produksjonene har 
høyest opplag, best distribusjon, er 
helårlig og gir korrekt informasjon. 
Samlet opplag er på 1,250.000 eks. (Bergen 
guiden, Bergenskartet og Rundturguiden). 
distribusjonen vektlegges høyt, både i inn- 
og utland. det er av avgjørende betydning 
at medlemsbedriftene deltar aktivt i «de 
offisielle publikasjoner for Bergen og 
regionen», både med hensikt på å nå 
markedet samlet og effektivt, men også med 
tanke på finansiering.

KONKURRANSE

Bransjen og publikum er kjent med at vi 
utgir De Offisielle Bergenspublikasjonene. 
det kommer stadig nye aktører på markedet 
som henvender seg til våre reiselivsbedrifter 
med tilbud om annonsering i ulike 
reiselivsrelaterte medier og publikasjoner. 
Som oftest har de på langt nær samme 
opplag, kvalitet og distribusjon. på web 
er det mange aktører, både små og store, 
som søker sin posisjonering. de fleste 
aktuelle annonsører og medlemmer 
velger å annonsere i våre publikasjoner, 

og denne kontinuiteten gir Bergen et 
konkurransefortrinn. 

MARKED

nasjonalt og internasjonalt.

MÅLGRUPPER

Forbruker, bransje og media for planlegging 
og ved besøk i Bergensregionen.

MÅL

•   Skape reiselyst, være salgsutløsende og 
gi lengre opphold.  

•   Høyest opplag, best distribusjon, tidlig 
på markedene, synlig og tilgjengelig, 
være helårlige, gi korrekt informasjon 
og gi stort utbytte til en fornuftig pris for 
annonsører.

•   Være førstevalget for reiselivsnæringen i 
Bergensregionen, være salgsutløsende og 
skape lønnsomhet for enhver annonsør.  

STRATEGI

•   til enhver tid god kunnskap om 
medlemsbedriftenes produkter og 
markedets behov for materiell som gjør 
dem i stand til å velge Bergen og regionen 
som reisemål eller som arrangørsted.

•   Sterk og god dialog med 
medlemsbedriftene til enhver tid. 
oppfordre til brosjyreplassering hos 
medlemsbedriftene.

•   Videreutvikle bruken av analyser og 
statistikk for å oppnå en rasjonell 
og effektiv distribusjon av vårt 
brosjyremateriale direkte ut i markedene.

•   prioritere faste ukentlige 
distribusjonsrunder i Bergen sentrum og i 
regionen i høysesong.

•   Fokusere på brosjyrebestilling (både pr. 
post og som e-katalog) på visitBergen.com 
og visitnorway.com.

De Offisielle Bergenspublikasjonene 
har høyest opplag, best distribusjon, 
er helårlig og gir korrekt informasjon.

7

visitBergen.comONLINE BOOKING: 

NORSK

World Heritage City
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OFFISIELL GUIDE FOR BERGEN OG REGIONEN

BERGEN
INNGANGEN TIL FJORDRIKET
Hardanger  |  Voss  |  Flåm  |  Nordhordland  |  Sunnhordland  |  Kysteventyret 
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DE OFFISIELLE PUBLIKASJONER FOR BERGEN OG REGIONEN

 7.1  diStRiBuSjon

alle offisielle publikasjoner for Bergen 
og Regionen distribueres nasjonalt og 
internasjonalt under sannheten ”Høyest 
opplag, best distribusjon, helårig og med 
korrekt informasjon”. 

distribusjon av informasjons- og 
salgsmateriell utgjør en stor og essensiell 
del av markedsføringsarbeidet. det 
brukes store ressurser på produksjon 
og distribusjon, og det er derfor viktig at 
distribusjon av materiell skjer på en rasjonell 
og kostnadseffektiv måte. distribusjonen er 
i dag delt mellom en distribusjonssentral i 
åsane (til norge) og en distribusjonssentral 
i Sverige (til utlandet) og innovasjon norge 
sine utekontorer.

Bergen Guiden er vårt hovedverktøy, 
og det er den som distribueres i størst 
omfang både nasjonalt og internasjonalt. 
den distribueres også i et stort omfang 
som e-katalog på nettstedene visitBergen.
com og visitnorway.com. Fordelen med en 
e-katalog at den er tilgjengelig med en 
gang, har en redusert distribusjonskostnad 
og ikke minst at «vi aldri blir tom på 
lager». økt distribusjon av våre brosjyrer 
som e-kataloger i ulike kanaler vil nok på 
lang sikt redusere antall bestillinger og 
utsendelser av den trykte brosjyren for de 
som søker informasjon før de ankommer vår 
destinasjon.

Mye informasjonsflyt går via internett, 
og vårt nettsted visitBergen.com og 
tilstedeværelse på sosiale medier som 
Facebook bidrar på en god og effektiv måte. 
Våre reiselivsbedrifter dreier mer over fra 
trykte medier til å bli synlig, søkbar og 
klikkbar på våre digitale flater.
 

AKTIVITETER

Produksjon av informasjons- og 
salgsmateriell 

Bergen Reiselivslag anvender en rekke 
medier i kommunikasjon med nære og 
fjerne markeder, herunder; annonsering, 
brosjyrer, messedeltakelse og internett 
m.m. Brosjyrene er imidlertid fremdeles de 
viktigste mediene i all vår presentasjon av 
Bergensregionen. 
•   Bergen Guide, årlig - den offisielle guiden 

for Bergen og Regionen er hovedbrosjyren 
vår, og den utgis på 4 språk. omfattende 
distribusjon utenfor Bergen, øker 
dens verdi som planleggingsverktøy. 
Førstevalg for annonsører. produseres 
også som e-katalog, noe som bekrefter 
verdien av Bergen guiden også som et 
innsalgsverktøy. opplag 630.000 eks.

•   Bergen Mini Guide, årlig - Bergen Mini 
guide er en mini-utgave av Bergen 
guiden. den inneholder redaksjonell tekst 
om sightseeingtilbud, fjordturer, faste 
kulturtilbud, Bergenskortet, og korte 
presentasjoner av våre attraksjoner, kart 
m.m. lages i ulike språkutgaver. den blir 

7
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DE OFFISIELLE PUBLIKASJONER FOR BERGEN OG REGIONEN

distribuert i turistinformasjonen som et 
supplement til Bergen guiden i full utgave. 
opplag ca. 40.000 eks.

•   Bergenskartet, årlig - et praktisk 
og populært by- og områdekart som 
produseres i blokker (til bruk i skranke) 
og falset til et hendig lommeformat. 
Bergenskartet viser attraksjoner, 
overnattingstilbud og annet i hele 
regionen. opplag 500.000 eks.

•   Rundturguide for Bergensregionen og 
fjordene m/kart - Rundturguiden viser 
rundturmuligheter ut fra Bergen med 
offentlig transport og/eller eget kjøretøy, 
med særlig vekt på fjordturtilbud. 
Hoveddistribusjon i turistinformasjonen. 
opplag 120.000 eks.  

•   Cruisebrosjyren - Cruisebrosjyren retter 
seg mot ankommende passasjerer og 
består av et detaljert sentrumskart og gir 
informasjon om shopping-, attraksjons-, 
og restaurantmuligheter i Bergen. 
Brosjyren distribueres til alle passasjerer 
ved ankomst Bergen havn. opplag ca. 
50.000 eks.

•   Profilbrosjyren, flerårig - profilbrosjyren, 
som dekker flere språk, brukes i en 
innsalgsfase for å få folk til å velge 
Bergensregionen som destinasjon. 
distribueres hovedsakelig utenlands. 
det skal produseres ny i løpet av 2013 
Product Manual for Bergen and the 
Region, hvert annet år - Hovedverktøy for 
turoperatører, media og møtearrangører.   
Newsletter / Medlemsbulletin / 
Pressemeldinger - elektronisk 
nyhetsbrevtjeneste. 

•   Billedbase på internett:  
visitBergen.com/fotoservice - gratis 
fototjeneste til profesjonell bruk i 
kataloger, artikler og web.

•   Diverse profileringsmateriell - display, 
bannere, brosjyreholdere og ulike 
plakater og postkort som brukes i 
kundearrangementer. dette kan også 
lånes ut til arrangører som skal promotere 
Bergen ute eller til egne arrangementer.

•   Presentasjonsprogram for Bergen 
- 5 minutters presentasjonsfilm om 
Bergen (Cd/dVd). den inneholder også 
et musikkstykke på 22 min., mindre 
filmsnutter, kartanimasjon, samt 
diaspresentasjoner med over 100 bilder.

•   Filmsnuttarkiv - 80 minutters 
filmsnuttarkiv med bilder fra 
Bergen og Hordaland beregnet for 
medievirksomheter som trenger 
råmaterial fra hele regionen.

•   VisitBergen.com og andre nettsider (se 
kapittel 8.0 digitale strategier for mer 
informasjon) - en av norges største 
portaler for salgsutløsende informasjon og 
online booking. en aktivt og dynamisk «det 
skjer» oversikt. 

EVALUERING

•   kontinuerlig vurdering av antall opplag 
og distribusjon av samtlige produksjoner, 
samt språkmiks av Bergen guide og Mini-
guide, statistikker for nedlasting og for 
bruk av internett.

•  Brukerundersøkelser.
•  annonsørundersøkelser.

7
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DigitaLe Strategier

På digitale plattformer skal vi tilby salgsutløsende informasjon om 
kultur, opplevelser og reiseliv i Bergen og regionen, herav også online 
bestilling av overnatting og opplevelser. Utvikling og distribusjon skjer 
både alene og på en samarbeidsplattform med andre partnere.

digitale produksjoner øker sin betydning 
på både pC, brett og mobilt. Reiselivet er 
vel tilrettelagt for digital kommunikasjon, 
markedsføring, informasjonsinnhenting og 
bestilling av produkter og tjenester. Sammen 
med trykte medier som fremdeles er av stor 
betydning (og vil være det), suppleres de godt 
i markedsføringsmixen.

portalen visitBergen.com er den mest 
komplette portalen for hele regionen for 
salgsutløsende informasjon og online 
booking. Sammen med aktivitetsbasen 
som oppdateres kontinuerlig med «det 
skjer», er portalen komplett dynamisk. 
den er per i dag også en av Norges største 
og mest brukte portaler for reiselivet. 
i samarbeid med andre distribueres all 
vår produktinformasjon og «det skjer» 
informasjon som er «drivere» for å reise til 
Bergen også på andre plattformer, herav 
visitnorway.com og fjordnorway.com.

publikasjonsverktøyet som benyttes er 
et samarbeid under «Fjordnett» som 26 
nettsteder over hele landet benytter og deler 
på produktutvikling, kildekodeutvikling, 
teknologiutvikling, distribusjon, 
synlighetsoptimalisering og den daglige 
drift. Reiselivslaget har hånd om en rekke 
domenenavn og tilbyr såkalte «subsiter» 
og samarbeidsforhold til andre aktører 
som kysteventyret.no, visithordaland.no, 
visitModalen, Barnas Bergen, Bergen City 
Marathon og Festspillene.

Vi har et utstrakt samarbeid med Bergens 
tidende og leverer all informasjon til deres 
web portal, mobil og trykte medier for «det 
skjer», mot et økonomisk bidrag.

MARKED og MÅLGRUPPER

•   Forbrukere, og distribusjonsnettet 
nasjonalt og internasjonalt

•  Medlemsbedrifter

MÅL

•   tilby en optimal plattform på innhold og 
annonser for å kommunisere digitalt mot 
alle målgruppene for medlemsbedriftene 
som utløser salg.

•   tilby en komplett bookingkanal for 
overnatting og opplevelser, mål årlig 
omsetning kr. 10 millioner.

•   tilby regionens beste oppdaterte oversikt 
over «det skjer».

•   øke årlige unike bruker og side-
henvisninger. Være blant de 3 mest 
benyttede reiselivsportaler i norge.

STRATEGIER

•   utvikle samarbeidsplattformer for 
distribusjon som styrker distribusjonen 
nasjonalt og internasjonalt, gjør oss mer 
effektive, styrker innholdsproduksjon 
og reduserer kostnaden. eksempelvis i 
kanaler som visitnorway.com, fjordnorway.
com, Bergens tidende, hotellkjeder, 
medlemsbedrifter, transportselskaper, 
reisehåndbøker, blogger, sosiale medier 
og andre mediekanaler.

•  utvikle bedre mobile løsninger.
•  Få fl ere partnere på «subsiter».
•  Styrke innholdsproduksjonen.

8

Vi er på

 Facebook    Twitter
Du fi nner oss på visitBergen.com
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AKTIVITETER

• produsere sider på tysk i 2013.
• Sosiale medier, blant annet;
 -  Facebook, visitBergen, Bergen 

Reiselivslag, Barnas Bergen
 -  google+, twitter, Youtube, instagram.
•  tilby produktpresentasjoner 

og bannerannonsering for alle 
medlemsbedrifter, og videredistribuere i 
andre kanaler.

•  Styrke bruk og innsalg av online booking 
av overnatting og opplevelser. Herav også 
få et online samarbeide med Bt med en 
«online widget».

• Hordalandprosjektet
  Styrke markedsarbeid og fokus på 

innholdsproduksjon på web. Synlighet og 
søkemotoroptimalisering. Sosial medier, 
webredaktørkurs. Styrke posisjonen inn 
mot visitnorway.com. Sosiale medier. 
Samarbeide innen Fjordnettløsningen. 
Fokus på bilder. tematisering, herav 
båtguide, bilvandring, vandring, outdoor 
adventure og Ski online booking. Felles 
landingsside på www.visitHordaland.no. 

•  elektroniske kataloger av Bergen guide og 
andre publikasjoner.

• elektroniske nyhetsbrev og bulletiner.
• online brosjyrebestilling.
• Synlighetsoptimalisering.
•  utvikling av «widgets» av «det skjer 

i Bergen» og plassere denne på 
medlemmenes websider.

• adwords.

EVALUERING

•  antall brukere etter oppsatte mål.
•   omsetning på annonsering om online 

booking etter oppsatte mål.
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turiStiNforMaSjoNeN – vertSKaPSSeNter 
for KuLtur, oPPLeveLSer og reiSeLiv

Vi skal utøve god vertskapsinformasjon på vegne av medlems-
bedriftene, Bergen kommune, hele regionen og samfunnet for øvrig. 
Videre skal vi drive salgsutløsende informasjon som gir økt salg av 
reiselivsbedrifters produkter og tjenester innen overnatting, servering, 
transport, sightseeing, handel, kultur og opplevelser.

SITUASJONSBESKRIVELSE

turistinformasjonen flyttet i nye lokaler i 
torghallen på Fisketorget våren 2012, etter 
13 år i Frescohallen. Første året har hatt 
samme antall besøkende som i tidligere 
lokalitet, ca. 500.000 per år. driftsgrunnlaget 
med tanke på en god balanse mellom 
inntekter og kostnader, er per 2013 ivaretatt.  
dog har vi noen utfordringer de kommende 
årene, eksempelvis på valuta. Vi har en 
samlokalisering med norsk Sjømatsenter.

Virksomheten er personalmessig krevende 
med ca. 40 medarbeidere i sommerhalvåret 
og 5 på vinterstid. Med lange åpningstider 
fra tidlig morgen til kl. 22.00 i hoved-
sesongen, er servicenivået høyt for alle 
tilreisende. Høye kostnader fordrer også 
en høy inntektsbase. en omsetning på over 
52 millioner kroner skaffes hovedsakelig i 
sommerhalvåret, og bistår en mye svakere 
vinterperiode. turistinformasjonen har ingen 
eksterne tilskudd og driftes på kommersiell 
basis. Hovedvirksomheten blir da å drive 
en «salgsorientert Turistinformasjon» 
hvor god informasjon skal lede til et 
kjøp av reiselivsbedriftenes produkter på 
overnatting, sightseeing, kultur, opplevelser, 
handel og servering. inntektene baserer 
seg hovedsakelig på kommisjonssalg av 
disse tjenestene, samt salg av noe valuta. 
en stor utfordring i tiden som kommer 
er å opprettholde valuta i en tid hvor 
betalingskort øker i volum.

i nye lokaler er det preferert audiovisuelle 
presentasjoner hos alle utstillere. 
turistinformasjonens beliggenhet er av 
avgjørende betydning for at vi skal ha gode 
inntekter og et regnskap i balanse.   

Samarbeidet i turistinformasjonen 
er en inspirasjon og trendsetting for 
reiselivsnæringen i byen, Hordaland og 
hele Fjord norge regionen, og har åpnet 
opp for et nærmere samarbeid mellom 

medlemmer av Bergen Reiselivslag og 
reiselivsnæringen i fjordfylkene. Bergen har 
med dette ytterligere befestet sin status som 
”innfallsport til fjordene”. aktører sammen 
med fylkeskommunene i Sogn og Fjordane 
og Hordaland har derfor også vært en aktiv 
aktør sammen med oss, blant annet i en 
egen «Fjordskranke».
 
driften av Servicesenteret på Flesland 
lufthavn blir ivaretatt av avinor 
med god støtte fra reiselivslaget. på 
cruiseterminalene bruker man de 4 
”stumme” informasjonskioskene som til 
enhver tid har plass til tusenvis av brosjyrer.

i 2012 driftet vi Servicesenteret for 
fritidsbåter på vegne av Bergen og omland 
Havnevesen.

Den virtuelle Turistinformasjon på 
våre internettsider blir stadig mer 
viktig. ansatte bruker vesentlig tid til å 
legge inn informasjon om begivenheter 
og aktiviteter som foregår i regionen. 
internettbaserte bookingløsninger for 
overnatting og aktiviteter er også i aktiv bruk. 
Varslingsstjeneste for ledige rom i Bergen er 
også en god service for hotellene og deres 
gjester som ikke finner rom.

KONKURRANSE

det er bare Bergen Reiselivslag som driver 
offisiell turistinformasjon i Bergen. da hele 
virksomheten er avhengig av kommersielle 
inntekter og at vi ikke skal konkurrere med 
medlemsbedriftene, er inntektsområdene 
begrenset. dersom valutasalget går ned 
fordi konkurrerende virksomheter i Bergen 
øker sitt volum eller at kundene går over til å 
bruke betalingskort, vil eksistensgrunnlaget 
kunne bli betydelig svekket.
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MARKEDER

internasjonalt, nasjonalt og lokalt.

MÅLGRUPPER

tilreisende til Bergen og regionen, fra alle 
segmenter. de som søker informasjon om 
reiselivsprodukter, kultur, opplevelser og 
Bergensregionen generelt, og som ønsker 
å kjøpe tjenester og produkter fra våre 
medlemsbedrifter og samarbeidspartnere.
 

MÅL  

•   drive vertskapsinformasjon på vegne av 
Bergen kommune, regionen og samfunnet 
for øvrig.

•   gi salgsutløsende og korrekt informasjon 
på flere aktuelle språk om lokale og 
regionale reiselivsbedrifter, produkter, 
attraksjoner og begivenheter. Videre  
inspirere de besøkende til positive 
opplevelser som fører til kundetilfredshet, 
og et ønske om å forlenge oppholdet. 

•   økt bruken av lokalene i vinterhalvåret.
 

STRATEGI

•   oppnå et høyt salg av kommersielle 
tjenester og produkter som sikrer 
informasjonssenteret økonomiske 
resultater. Regnskapet skal minimum 
være i balanse.

•   Søke å ansette ”riktige” sesong-
medarbeidere og gi dem grundig 
opplæring – spesielt salgstrening. Holde 
på dem over flere sesonger.

•   gjøre lokalet attraktivt for hele næringen, 
slik at flest mulig ønsker å synliggjøre 
seg der.

•   utøve betalte tjenester for andre regioner 
og lokale virksomheter.

•   gode åpningstider som forutsettes 
finansiert av salg av varer og tjenester.

AKTIVITETER

Salg av billetter - i tillegg til generell 
informasjon om Bergen og fjord-regionen 
selges det billetter til alt som er relevant 
for turistene under et besøk i Bergen; 
Bergenskortet, sightseeingturer, fjordturer, 
konserter, etc. Forhåndsbestilling av billetter 
er også mulig.

Overnatting - Historisk har flere tusen 
personer hvert år søkt hjelp ved skranken 
til å finne overnatting. Herav også bruk av 
online booking.  
Digital informasjon - Videreutvikle 
elektroniske informasjonstablåer samt 
nettbaserte tilbud hvor kundene selv 
kan hente inn informasjon og bestille 
opplevelser, overnatting og sightseeing. 
Egen skranke for informasjon om Hordaland 
og Sogn & Fjordane fylke.  
Utleie av arbeidskraft - Sannsynligvis 
liten aktivitet de kommende år bortsett fra 
overnevnte.
Utleie av utstillingsplass - utstillingsvegger/
montre skal være en viktig del av vår 
virksomhet, slik at våre samarbeidspartnere 
kan markedsføre seg i våre lokaler.
Salg av suvenirer - Begrenset salg av 
suvenirer og andre varer ved skranken.  
Valutaveksling – betaling og veksling.
Databasen «Det skjer» - drift av nettbasert 
informasjon om «det skjer» på vegne av oss 
selv og Bergens tidendes medieplattformer 
med verktøyet tellus, portier og internett.
Markedsføring - turistinformasjonen 
markedsføres i alle våre trykksaker og på 
vårt nettsted.  
Brosjyrehåndtering - distribusjon av 
egne, medlemsbedriftenes og regionens 
salgsmateriell.    
Drift av Servicesenter for fritidsbåter og 
innkreving av avgift på indre havn på vegne 
av Bergen og omland Havnevesen.
Opplæring - Vi har mange sesongarbeidere, 
og da er opplæring viktig. det må gjøres på 
en rask og effektiv måte innen salg, service 
og produktkunnskap om både Bergen, 
regionen, fjordene og alle reiselivsbedriftene. 
Visningsturer, bedriftsbesøk og 
informasjonsworkshop er viktig i denne 
sammenheng.
Besvaring av mail og telefoner.  
 

EVALUERING 

gjøres fortløpende i reiselivslagets egen regi, 
sammen med utstillere og medlemmene i 
reiselivslaget.

Bergen skal være en motor for 
hele regionen.
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Et godt og samkjørt nettverk av aktører i medlemsmassen, 
blant virkemiddelapparatet, samarbeidspartnere og det offentlige, 
er av avgjørende betydning for å nå våre mål. Både innen strategi-
utvikling, produktutvikling og markedsføring. Vi er det felles redskap 
i vår region!

MeDLeMSService og NettverK

Bergen Reiselivslag skal være 
reiselivsnæringens felles redskap, 
nettverksorgan, produktkoordinator og 
spydspiss i markedsføringen av byen og 
regionen. 

gjennom samlet og koordinert 
innsats skal det arbeides for å utvikle 
totalproduktet Bergensregionen slik at 
det medfører en positiv utvikling til beste 
for medlemsbedrifter, arbeidstakere og 
samfunnet.

Bergen Reiselivslag skal arbeide for å 
styrke medlemsbedriftenes lønnsomhet 
og konkurranseevne gjennom målrettet 
informasjon og markedsføring av Bergen 
og regionen i inn- og utland. oppgavene 
utøves for reiselivsnæringen alene, Bergen 
kommune og i fellesskap.

Bergen skal også være en motor for hele 
regionen. det er en pågående dialog om å 
redusere antall reisemålselskap i norge. 
i denne sammenheng er det å anta at det 
vil bli ett destinasjonsselskap for hele 
Bergensregionen innen kort tid.

Reiselivslaget vil påta seg tidvis 
prosjektlederansvar for felles prosjekter. 
arbeidet med å få på plass en ny fergerute 
fra england er et slikt eksempel. Barnas 
Bergen, Hordalandsprosjektet og FlyBgo er 
alle store, krevende og nyttige prosjekter.

For å styrke nettverket utøves det en rekke 
tiltak. eksempler på dette er (en full oversikt 
er gitt i årsberetningen);
•   informasjonsbrev, nyhetsbrev, bulletiner 

og digitale medier.
•   Medlemsmøter, samarbeidsmøter og 

sosiale arrangementer.
•   informasjons workshop, «avspark». 
•   årsmøte, Markedsmøte og juletreff.
•  kongressforum. 
•  Studieturer.
•   deltakelse i styrer, råd, utvalg og komiteer 

– arbeider som er av «bymessig karakter» 
og som bidrar til vekst for regionen.

•   deltakelse i nettverk, markedsgrupper – 
nasjonalt og internasjonalt.

•   eierskap i Bergen Sentrum aS, Fjord 
norge aS, norway Convention Bureau Ba, 
Reiseklar aS.

det er mange aktører i både virkemiddel-
apparatet og i reiselivsbedrifter som 
deltar friskt og aktivt med utviklingen av 
reiselivet i norge, Fjord norge regionen, 
Bergensregionen og Bergen for øvrig.

Lokale, regionale og landsdekkende 
aktører innen reiselivet i forbindelse 
med markedsføring, produktutvikling 
og innovasjon:

Innovasjon Norge Reiseliv

nasjonalt organ eies av staten med ansvar 
for den nasjonale reiselivsstrategien og 
operative markedstiltak internasjonalt 
og delvis nasjonalt. Mange av Bergens 
aktiviteter internasjonalt utøves i samarbeid 
med innovasjon norge. nettsted: 
innovasjonnorge.no og visitnorway.com

Norway Convention Bureau BA

nasjonalt markedsføringsorgan eid av de 
største byene og en del større aktører for å 
koordinere markedsføringen av norge som 
kongress- og konferansedestinasjon. Bergen 
Reiselivslag er en hovedeier og mange 
av Bergens markedsaktiviteter i denne 
målgruppe gjennomføres i samarbeid
med nCB. nettsted: 
norwayconventionbureau.no

Cruise Norway AS

nasjonalt markedsføringsorgan eid av 
havner i norge, destinasjonsselskap og ulike 
bedrifter innen formidling og opplevelser 
med fokus på cruisemarkedet. Bergen 
Reiselivslag sammen med Bergen og
omland Havnevesen er blant de største 
eierne. nettsted: cruise-norway.no
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Fjord Norge AS

Regionalt markedsføringsselskap for 
de 4 fjordfylkene med markedsføring 
og profi lering mot det internasjonale 
turistmarkedet. eies av fylkeskommuner, 
destinasjonsselskap og private aktører.
Fasiliterer også nCe-prosjektet (se under). 
nettsted: fjordnorway.com

NCE (Norwegian Centre of Expertice) 
Tourism – Fjord Norway

innovasjonsprosjekt for reiselivsnæringen på 
Vestlandet. eid og fi nansiert av det offentlige 
og partnere fra reiselivet i prosjektet. 
nettsted: ncetourism.no

Bergen Sentrum AS

aktivitets- og markedsorgan for 
sentrumsområdet. eid av Bergen kommune, 
Bergen næringsråd, Sentrumsforeningen 
og Bergen Reiselivslag. nettsted: 
bergensentrum.no

Andre prosjekter og destinasjons-
selskaper i regionen

•   FlyBGO
Ruteutviklingsprosjekt for å bistå med 
markedsmidler til nye internasjonale 
fl yruter til Bergen på vegne av Sogn 
& Fjordane og Hordaland. Bergen 
Reiselivslag er prosjektleder. 
nettsted: fl ybgo.no

•   Hordalandsprosjektet
Fellesprosjekt for destinasjonsselskapene 
og fylkeskommunen med tanke på 
markedsføring mot det nasjonale 
marked og produktkoordinering. Bergen 
Reiselivslag er prosjektleder. 
nettsted: visithordaland.no

•   Kysteventyret
destinasjonsselskap for de tre 
kommunene vest for Bergen. 
nettsted: kysteventyret.no

•   Samarbeidsrådet for Sunnhordland
destinasjonsselskap for kommunene i 
Sunnhordland. 
nettsted: visitsunnhordland.no

•   Reisemål Hardangerfjord
destinasjonsselskap for kommunene i 
Hardanger. 
nettsted: hardangerfjord.no

•   Destinasjon Voss
destinasjonsselskap for Voss. 
nettsted: visitVoss.no

Næringsorganisasjoner

Scenarioprosjektet Bergen 2020

et fellesprosjekt for Bergensregionen for 
scenarie revisjoner. Bakgrunnsteppe og 
motivator for nærings- og samfunnsutvikling 
i regionen.
nettsted: bergenscenarier.no

Business Region Bergen

næringsutviklingsselskap for 
Bergensregionens 19 kommuner og 
Hordaland fylkeskommune med ansvar 
for profi lering, markedsføring og drift av 
etablerersenter.
nettsted: brb.no

Bergen Næringsråd

nærings- og interesseorganisasjon for 
næringslivet i Bergen. pådriver for å 
gjøre regionen til norges mest attraktive 
næringsområde. næringsrådet er også 
handelskammer.
nettsted: bergen-chamber.no

NHO Hordaland

arbeidsgiverorganisasjon og 
næringsorganisasjon for virksomheter i 
Hordaland. en del av det landsomfattende 
nHo.
nettsted: helenorge.nho/hordaland

NHO Reiseliv

arbeidsgiverorganisasjon og 
næringsorganisasjon for virksomheter i 
Hordaland innen reiselivet, regionalt og 
nasjonalt. Reiselivsdirektør er president 
per 2013.
nettsted: nhoreiseliv.no
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Offentlige myndigheter

Bergen kommune

en aktiv støttespiller for kultur- og 
næringsutvikling og bidragsyter til 
profi lerings- og vertskapsoppgaver innen 
reiselivet med blant annet tilskudd gitt med 
stor glede til Bergen Reiselivslag.
nettsted: bergen.kommune.no

Bergen og Omland Havnevesen

aktiv på cruisemarkedet internasjonalt etter 
gjeldende strategier og i samarbeid med 
Reiselivslaget. tilbyr ulike servicefunksjoner 
for passasjerer. 
nettsted: bergen.havn.no

Hordaland fylkeskommune

Har en egen reiselivsstrategi og er en 
aktiv støttespiller til ulike prosjekter innen 
markedsføring, kompetanseheving og 
produktutvikling for aktører i fylket. 
nettsted: hordaland.no

Innovasjon Norge Hordaland

aktiv part i virkemiddelapparatet for utvikling 
av reiselivet, spesielt innen rådgiving og 
fi nansiering.
nettsted: innovasjonnorge.no/hordaland

Regjeringens handlingsplan for reiselivet 
«Destinasjon Norge»

Strategien er førende for hvilke oppgaver og 
derav også budsjetter som innovasjon norge 
får dedikert til reiselivsutvikling og ikke 
minst internasjonal markedsføring.
nettsted: regjeringen.no
(søk på ”destinasjon norge”)
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Bergen som Europeisk kulturby og verdensarvby skal skape opplevelser 
og kultur i fremste linje. Som innfallsport til de norske 

fjordene vil Bergensregionen være den ideelle kombinasjon av natur, 
kultur og byopplevelser. Uansett årstid.

bergeN reiSeLivSLag · bergeN touriSt boarD · visitbergen.com
Slottsgt. 3 – P.O. Box 4055 Sandviken – N-5835 Bergen, Norge

Tel.: (+47) 55 55 20 10 – Fax: (+47) 55 55 20 11 – mail@visitBergen.com
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Følg oss på   Facebook   Twitter 
Du fi nner oss på www.visitBergen.com
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