Explorative - Visit Innherred AS
Bli med på laget for Innherred og Trøndelag
DESTINASJONSUTVIKLING 2020
Vi skal sammen jobbe videre for å bedre tilbudet
til våre besøkende. Konkrete tilbud og
opplevelser gjør det enklere for kundene.
Innhold vi vil ha fokus på knyttes til tema som:
Kurs, møter og seminar
Vandrevennlig destinajson Innherred
Matreiser til Innherred
Kultur og historie
Padleruter på Snåsavatnet
Sykkelruter og syklist velkommen
Pilegrimsleden
Arrangement
Varme vinteropplevelser

DESTINASJONSUTVIKLING
- MØTEPLASS MED FOKUS VERDISKAPING OG SAMARBEID
Digital Meetup
Har du deltatt på kurs og neeesten kommet i mål med oppgavene?
Hverdagen tar mange av oss når vi kommer hjem og det er tungt
å begynne på nytt. Disse møtene skal hjelpe oss videre og ta fram
problemstillingene vi ikke rakk å løse. Konkrete problemstillinger
og jobbing med disse.
Digitalt vårseminar 5. mai 2020
Hva er god utvikling for reiselivet i regionen post corona?
Stikkord: Trender, rammebetingelser, og samarbeid.
Sett av hele dagen!
Klubb - Reise Opplev 23.4 og 28.5
Inspirasjonsforedrag for et lokalt, regionalt marked

Vertskap og markedsføring
VERTSKAP
VÆR EN GOD REPRESENTANT FOR REGIONEN.
Sammen fortsetter vi fokus på godt vertskap.
Mobilt vertskap er for oss i Visit Innherred oppfølging av distribusjon.
I tillegg til digital synlighet er er Innherred Guiden det viktigste felles
verktøyet vi har.
Vi oppfordrer alle til å gi begge deler en godt synlig plass. Innherred Guide
liker seg best på disken i resepsjonen, på nattbordet ved
sengen eller ved kassaapparatet.
Vi oppfordrer til bruk av artikler fra www.visitinnherred.com til innhold på
egne sider.

MARKEDSFØRING 2019 - 2020
Presse - og visningsturer i samarbeid med Trøndelag Reiseliv
2019
16.-20. okt Frankfurt (Norge er vertsnasjon under bokmessen)
4.-6. nov World Travel Market London
2020
4.-5. jan Reiseliv2020 OSLO regionen
15.-19. jan Vakantiebeurs - Nederland ferie og fritidsmesse
4.-8 mars ITB Berlin - presse og turoperatører (AVLYST CORONA)
30.3-2.4 NTW (i Trondheim!!) Turoperatører fra hele verden (
AVLYST CORONA)
www.visitinnherred.com
- send oss bilder og oppdateringer hele året
Facebook
- annonser og historier
Oppfølging busselskaper og turoperatører (HOLDER KONTAKT)
Vi skal jobbe oss sammen i Trøndelag med fokus på kundene. Vi skal bli
enda mer bevisst hvem vi henvender oss til og hvordan.
Trøndelag Reiseliv har utviklet et sett med kunder som er gitt egenskaper
og motivasjon for sin ferie.
Les mer her:
https://bransje.trondelag.com/verktoykasse/strategisk-kompass/

Strategisk omorganisering
STRATEGISK OMORGANISERING AV VISIT INNHERRED AS
I forbindelse med strategiprosessen vi hadde høsten 2018 og behovet for å
tydeliggjøre hvem virksomheten er, har vi valgt å foreta endring i
bedriftsstrukturen.
Dette betyr at tidligere Visit Innherred AS med organisasjonsnummer
990658471 har fått navneendring til EXPLORATIVE AS, mens «nye»
Visit Innherred AS er opprettet som et nytt datterselskap til EXPLORATIVE
AS.
Med dette oppnår vi å skille forretningsutvikling som går utover anbudet om
destinasjonsutvikling på Innherred.
Avtaler med kommuner og inngåtte service -og markedsavtaler som
omhandler destinasjonssamarbeidet på Innherred overføres til «nye» Visit
Innherred AS. Det dette har betydd er at avtalene blir transportert til nytt
organisasjonsnummer.
Vi vil nå være bedre rustet til å ta utviklingsoppdrag og salg i et større
nedslagsfelt både geografisk, samarbeids- og kompetansebasert. På sikt
mener vi dette vil bidra til å styrke både regionen og virksomheten.

Service- og markedsavtale 2020
Helårs synlighetog utviklingspakke

Hva er inkludert

For deg som har ambisjoner om
vekst, synlighet og helårsdrift

Produktoppføring på visitinnherred.com
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Produktoppføring på trondelag.com
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Produktoppføring på visitnorway.com
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Veiledning og synlighet i sosiale medier

4

Økt synlighet på facebook

5

Visnings- og presseturer

6

Markedsrettet pakke- og produktutvikling

7

Konseptuvikling og veiledning

8

Booking og turproduksjon

9

Kurs, workshops og konferanser

10

Messer og nettverksamlinger

11

Deltagelse i utviklingsprosjekter

12

Koordinering/nettverksbygging og møteplasser

13

Helårs synlighet

14

Synlighet på turistkontoret

15

INNHERRED GUIDEn
Turistbrosjyre

Alle bedrifter som har
service- og markedsavtale
med Visit Innherred får
20% rabatt på annonse
i Innherred Guiden.
Opplag på ca 65 000 eks.
norsk, engelsk og tysk.
Publisering også på web.

Ekstratjenester
16

Oppsett av annonser på Facebook
Oversetting av tekster
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Be om tilbud!

Service- og markedsavtale 2020
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Produktoppføring på visitinnherred.com

8

Konseptuvikling og veiledning

2

Produktoppføring på Trondelag.com

9

Booking og turproduksjon

Synlighet på Visitinnherred.com. Bilder og tekst på 3 språk; norsk, engelsk og
tysk. Oppføring av arrangementer i arrangementskalender på web og/eller
facebook. Ut i fra nytteverdi for kunden.

Er du en overnattingsbedrift eller aktivitetsbedrift legges du inn i vårt
turplanleggingssystem. Vår turplanleggingstjeneste bruker aktivt de bedriftene som ligger i systemet, noe som genererer direkte salg.
Povisjonskostnaden er 10 - 20 %.

Synlighet på reiselivsprotalen Trondelag.com med bilder og tekst på 3 språk;
norsk, engelsk og tysk.
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Produktoppføring på VisitNorway.com

Synlighet på reiselivsprotalen VisitNorway.com - innfallsporten for turister
til Norge. Bilder og tekst på 3 språk; norsk, engelsk og tysk

Hvor vil du og hva vil du tilby? Vi hjelper deg på vegen til å bli en suksessfull
reiselivsbedrift! Vi kjenner markedet og hjelper deg med å se mulighetene!

10

Kurs, workshops og konferanser

Er du med i vårt nettverk får du tilbud om deltakelse på kurs, workshops og
konferanser i regi av oss og våre samarbeidspartnere.

Messer og nettverksamlinger

11 Delta på messer og nettverksamlinger med en proffesjonell ramme sammen
4

5

Vi hjelper deg med å komme i gang med Facebook, Instagram, TripAdvisor,
google etc. Bildebruk, tekst og praktisk gjennomføring. Det samarbeides
med næringsforumene i de respektive kommunene om markedsføring på
facebook. Bli synlig med bilder og arrangement.

7

12

Deltagelse i utviklingsprosjekter

13

Koordinering/nettverksbygging og skape møteplasser

14

Helårs synlighet

15

Synlighet på turistkontoret

Økt synlighet på facebook

Nå et langt bredere publikum med annonse via våre facebooksider. Gratis
oppsett og fremming av innlegg, men påregn gjerne en mindre sum (ca 500
kr) for økt synlighet og rekkevidde.
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med oss eller i vår regi for å selge dine produkter. Få større nettverk og lær
mer om markedet du opererer i.

Rådgivning og synlighet i sosiale medier

Visnings- og presseturer

Tjenestenavet Visit Innherred skreddersyr presse- og visningsturer for
turoperatører og journalister i regionen. Få anledning til å vise frem din
bedrift til potensielle kunder og samarbeidspartnere via vårt nettverk. Det
forventes gratistjenester eller svært rabaterte priser ved visnings- og
presseturer.

Markedsrettet pakke- og produktutvikling

Basert på vår unike markedskunnskap hjelper vi deg med utvikling av pakker
og produkter spesielt tilpasset markedet du ønsker å nå, sett fra et salgsperspektiv. Hjelp med oppsett av markedsmateriell til bruk ved salg.

Få muligheten til å bli med i utviklingsprosjekter og vær med og utvikle
bedriften, produktet og destinasjonen i takt med markedet.
Egenandel tilkommer ved prosjektdeltakelse etter egen avtale.
Vi legger til rette for innovasjon og nettverksbygging opp mot våre medlemmer, skaper og vedlikeholder koblinger mellom marked og næring gjennom
ulike miljøer og deltakelse i ulike fora i inn- og utland.
Sørg for å være synlig i de potensielle kundenes bevissthet hele året!
Mulighet for “redaksjonell omtale” på Visitinnherred.com, oppføring i arrangementskalender, facebook, nyhetsbrev med mer.
Vær synlig på turistkontoret med brosjyre og plakater. Visit Innherred
regulerer synlighet ut i fra kapasitet og plass.

Sammen er vi destinasjon Innherred
16

Ekstratjenester fra Explorative
Oppsett av annonser for facebook

Ønsker du å komme i gang med annonsering på facebook? Ønsker du å
utnytte potensialet som ligger i sosiale medier?
Pris kr 500,- pr time
Kontakt Kathrine@visitinnherred.com

Oversetting av tekster

Monica har bodd, studert og jobbet i England og oversetter artikler, annonser og annet materiale fra norsk til engelsk. Vi har dessuten gode kontakter
og kan formidle oversetting til andre språk.
Fra kr 630 pr side (2000 tegn/350 ord)
Kontakt anne@visitinnherred.com eller monica@visitinnherred.com

Kursing og foredrag om allergimat

Kathrine driver en av landets største allergimatblogger og holder kurs og
foredrag i tilrettelegging, kundeforventninger, vertskap, og erstatningsprodukter.
Fra kr 3 000 pr kurs (3 timer)
kontakt Kathrine@visitinnherred.com

Alle priser er eks mva.

Explorative - Visit Innherred AS
Explorative - Visit Innherred er en koordinator og tilbyder av
tjenester innen salg, vertskap, markedsføring, og destinasjonsutvikling.
Vi hjelper deg med å gjøre bedriften din synlig i rett marked til
rett tid. Vi er oppdatert på trender og strømninger i markedet
og hjelper deg med å møte dem!
Vi jobber med innsalg til ulike kundegrupper og
skreddersyr på forespørsel spennende opplevelser med god
personlig oppfølging.
Gjennom året varierer tilbudene om det gjelder kurs, møter,
bussgrupper, private selskaper, julebord eller pakkeforslag til
individuelt reisende som legger ferien til Innherred.
Kontakt oss:

E-post: post@visitinnherred.com
Tlf: 74 40 17 16
www.visitinnherred.com
www.explorative.no
Facebook: www.facebook.com/visitinnherred
Bransjeblogg: www.innherred.wordpress.com
EX P LORATI VE AS

