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‘Vi skal skape reiselyst til Norgesgrønne hjerte’
2

Norgeer inne i et paradigmeskiftemed fokus på nye vekstområderog bærekraftige
løsninger.Reiselivsnæringen
er i sterk vekstglobalt og norsk reiselivhar de sisteårenesett
en sterk veksti antall internasjonalebesøkende.Reiselivsnæringen
står for en årlig
verdiskapingpå over 70 milliarder kroner og skaperarbeidsplasseri en tid der andre
næringernedbemanner(NHO Reiseliv).
Kongsvingerr
egionenhar over tid arbeidet med å tydeliggjøresin valgteposisjonsom Norges
grønnehjerte, blant annet gjennomå utarbeideen næringsstrategifor perioden2016-2028.
Reiseliveter og vil væreen sentral aktør i arbeidet med å sette Kongsvingerregionen
tydeligerepå kartet og skapemerverdi i alle næringerpå bakgrunnav dette.
Envesentligforutsetningfor å lykkesmed ønsketposisjonering, er å arbeidesamletog
planmessigfor å styrke reiselivsnæringeninternt i alle kommunene, og kommuniseredet
mangfoldetKongsvingerregionen
har på by på, eksternt. Førsteledd i dette arbeidet er å
utarbeideen reiselivsstrategimed fokus på overordnedeog tydeligemål, styrket
samhandlingog riktig organiseringav et felles destinasjonssels
kap.
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Bakgrunn for valgt strategi

Dennasjonalereiselivsstrategien,internasjonaletrender og UNWTOs(World Tourism
1
Organization)
prinsipperfor bærekraftigreiselivligger til grunn for satsningen.
Strategiprosessen
er satt i gangmed bakgrunni en ønsketendringfor destinasjonsselskapet
DestinasjonSør-Hedmarkslik at reiselivsutvikling,salgog markedsføringhar et
ambisjonsnivåsom avspeilernæringensog kommunenesvisjonerom langsiktigøkonomisk
vekstog befolkningsvekstfor fremtiden. Destinasjonsselskapet
er heretter kalt Visit
Kongsvingerregionen.
Strategiener et resultat av en større prosess,som bådehar involvert næringsaktørerog
kommunenei regionen. Det har vært gjennomførtkartleggingsintervjuermed et bredt
utvalg av aktører, møter med nedsatt referansegruppe,arrangement- og lokalmatnettverk
og felles workshopmed reiselivsnæringeni regionen(vedlegg2 gir en oversiktover
hovedprosessene).
Strategien leggertil grunn at destinasjonsselskapet,
Visit Kongsvingerregionen,
har
hovedansvaretfor å realiserestrategieni tett samarbeidmed regionenskommunerog
næringsliv.Strategienvil væreførendefor reiselivssatsingen
i hele regionenog vil avhenge
1

The World Tourism Organization(UNWTO) is the United Nations agencyresponsiblefor the promotion of
responsible,sustainableanduniversally accessibletourism.
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av at næringslivettar eierskaptil strategienbådesom medlemmeri Visit
Kongsvingerregionen
og som enkeltaktører,og for kommunenesarbeid med
næringsutviklinginnenfor reiseliv.
1.1
Tilbakemeldinger og forventninger lokalt
Gjennomprosessentegneset bilde av et fragmentert reiselivmed lite samarbeid,små
bedrifter, få fyrtårn/ spydspisser,få «kassaapparat»og få verdidrivere.Samtidigviser
tilbakemeldingeneog innspilleneet oppriktig ønskeom økt satsningpå reiseliv,økt
synlighet,veksti antall gjestedøgnog besøkende/omsetninghos aktivitets-leverandørene,
økt reiselystog stolthet.
Det er uttrykt ønskeom et destinasjonsselskap
som samordningsenhetog koblingsaktør.Et
selskapsom får aktørenetil å dra i sammeretning, sørgerfor at regionenfremstår mer
samletutad og setter Kongsvingerregionen
på kartet. Videreer det ønskeom og behov for at
det utviklesflere attraktive opplevelsesprodukterog helhetligeopplevelseskonsepter,
at
eksisterendeproduktporteføljestyrker sin kommersielle attraktivitet og målrettesinn på
riktige markedsplasser
, og en tettere tilknytning og forankringav reiselivsutviklingmot
næringenslik at man samletslutter opp om felles tiltak og innsats.
For å lykkesmed fremtidig reiselivssatsinger det i till eggavgjørendemed en tydelig
avklaringav roller, og et transparentog tillitsfullt samarbeidmellom destinasjonsselskap,
næringsaktøreneog kommunene,der alle i f ellesskapjobber mot felles mål.
1.2
Trender globalt
Reiselivsnæringen
er en av verdensraskestvoksendenæringer.Befolkningenøker,det blir
flere med bedre økonomi,folk får mer fritid og det blir mer reising(UNWTOTourism
Towards2030). Samtidigindikerer internasjonaletrender en sterkeredigitaliseringav deler
av kundereisen.Digitale løsningervil erstatte mangeav dagensoperativefunksjoner
samtidigsom det stilles sterkerekrav til det personligemøtet og til kreativeog mer
emosjonelleoppgaver.«CustomerCentricity»,eller kundesentrisitetpå norsk,vil være
fremtidenes viktigste suksesskriteriumifølge internasjonaletrendeksperter.Å sette kundeni
sentrumer ikke noe nytt i reiselivssammenheng,
men i en verdender stadigflere kunder er
koblet på nettet via et stadigøkendeantall enheter, er det nå i realiteten kundensom sitter i
førersetet.Det er påvisten klar sammenhengmellom det å lykkesmed å dyrke frem
kundesentrisitetog omsetningsvekst(Insights2020og Marketing 2020,KantarTNS). Jomer
kundesentriskjo større er sannsynlighetenfor å lykkes.
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(kilde: Stevenvan Belleghem– «Whendigital becomeshuman».www.stevenvanbelleghem.com
)

1.3
Kongsvingerregionens USP(Unique Selling Points)
Kongsvingerregionen
har sine styrker i en rausog gjestmildnatur, grønnenaturressurser,
grønnindustri og en geografiskbeliggenhet, med nærhet til Osloog Europa,som gjør det
mulig å skapelangt større verdier enn det som er tilfelle i dag (4 mil fra Gardermoen/8 mil
fra Rådhusplassen
i Oslo).
I strategiarbeideter det derfor naturlig å trekke fram naturen, et utall av sjøer/vann,
Finnskogen,langetradisjonerfor samspillmellom menneskerog natur i næringog fritid,
spennendedyreliv, jakt og fiske som vesentligeressurser.
KongsvingerFestning, Magnor Glassverk,Kvinnemuseet og Øvrebyener viktige
merkeassosiasjoner
sammenmed en spennendehistorie, ikke minst knyttet til riksgrenseog
forsvar. Regionenkan ogsåskilte med Norgesbeste golfbaneog et aktivt kulturliv for barn og
voksne.
1.4
Norges grønne hjerte
Mangedestinasjonerbåde i Norgeog rundt i hele verdensatserpå såkaltnaturbasert
reiseliv.I Visit Norwaysnye merkestrategier visjonenat Norgeskalværedet «Ledende
reisemålfor bærekraftigenatur- og kulturbaserteopplevelser».
Kongsvingerregionen
må finne sinefortrinn og sin posisjoni dette terrenget, og det er
alleredelagt ned et arbeid gjennomsatsingpå regionensom Norgesgrønnehjerte. Med
bakgrunni dette arbeidet,innspill fra regionalereiselivsaktører i forarbeidet t il denne
5

strategien, samt internasjonaletrender, er det naturlig å byggevidere på Norgesgrønne
hjerte som et verdigrunnlagog fylle det med innhold:
- Grønnenaturressurser(skog/ jordbruk/sjøer/vassdrag)
- Norgesrenestevann og store mengderren kraft
- Sterk grønnindustri som har fokus på bærekraftog miljøvennligeleveranser
- Potensialetil et sterkt grønt reiselivmed skog,natur og matopplevelser
- Knutepunktsom gir ossmulighet til effektiv og grønnlogistikk– kort avstandfra Oslo
og landetshovedflyplass.
Norgesgrønnehjerte gir ogsåassosiasjonertil levende,nær, rørende,bankendeog det å
være«på» hele tiden – en tilleggsdimensjonder hjerte vil væresymboletpå kunden.
«Grønne»
Naturbasert,bærekraftig,sjøer,padling,rovdyr, ulv, elg, historiefortelling(ikke kun natur;
kongeveien,vikinger,mat, Finnskogledenm.m.)
«Hjerte»
Kundeni sentrum,fokus på gode/minnerikeopplevelsersom rører, bankendehjerte, levende
(på hele tiden). Kultur – Øvrebyen,Magnor,ulike arrangement.Utvikle tilbud til
kultursegmentetsom spiller på følelser,øker lokal stolthet.
«Bærekraftigdestinasjon»
Planet– People– Profit
Balanserehensynettil bevaringav natur, kultur, lokalsamfunn,mattradisjoner og miljø, i
tillegg til styrkingav sosialeverdier og økonomisklevedyktighet.

1.5
Kongsvingerregionen er sterk på industri
Kongsvingerregionen
har byggetopp en av landetsstørsteansamlingerav industri og
produsererlandskjentemerkevarer. Dette er bra for merkevarebyggingen
av
Kongsvingerregionen
og vil ogsåkunne styrke reiselivsatsningen.
I forslagettil statsbudsjettfor 2018 bevilgerRegjeringen50 millioner til satsningenpå
MerkevarenNorge.Pengeneskalbl.a. å gå til helhetlig profilering av grønneløsninger.
Regjeringenseksportsatsinggir InnovasjonNorgemulighetentil å lageet digitalt
utstillingsvindufor å visefrem områder der Norgehar fortrinn. Det liggeret stort potensial i
å knytte reiselivsstrategi
en opp mot dennesatsningen,tenke smart og utover tradisjonelt
reiseliv, blant annet gjennomsamarbeidmed sterkeindustribedrifter i regionen.
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2

Reiselivsstrategi Kongsvingerregionen

Innsatsområder, mål og strategier
Reiselivsstrategie
n har definert tre prioriterte innsatsområdermed hver sinemål og
strategiersom skalbidra til å utvikle regionenog øke verdiskapingenfra reiselivsnæringen
frem mot 2025.

1. Økt synlighet
2. Smartsamhandling
3. Kundeni førersetet(kundesentrisitet)

Visit Kongsvingerregionen - Vårt kundeløfte
Strategienskalgjennomaktivt eierskap,riktig organiseringog god planmessighet,leggetil
rette for at destinasjonsselskapet
Visit Kongsvingerregionen
kan selgeog markedsføre
Kongsvingerregionen
som reisemål,skapereiselyst, stimulere til besøkog bidra til økt
inntjening hos næringsaktørene.

Et spissetkundeløfteinnen vertskapog marked
- Generisk(helhetlig)markedsføring
- Leveransetil sluttkunde(gjestene)
- Tjenestermedlemmenehar bruk for
(og er villig til å betale for)
Et utviklingsarbeidsom peker opp og fram mot
kundeløftet
- Attraktiv og riktig prosjektportefølje
- Godt medlems- og behovsforankret
- Godt forankret i kommuneog
fylkeskommune
- Avstemtmot andre utviklingsaktører

Kundeløftetmålespå total verdiskaping,digital synlighet,omsetningog årsverk.

2.1

ØKT SYNLIGHET– Norges grønne hjerte (marked)

Hovedmål:
Kongsvingerregionenskal ha økt synligheti markedet.Visit Kongsvingerregionen
skal være
medlemmenesnaturlige markedspartner for økt synligheti markedet,økt innsikt om de ulike
målgruppenesbehov,og økt besøkgjennomeffektive salgs- og distribusjonskanaler.
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2.1.1 Strategier

1. Visit Kongsvingerregionen
skalgjennomgeneriskmarkedsføringbidra til å synliggjøre
regionenshelhetligeopplevelseskonsepter
generelt,og natur- og kulturbaserte
signaturprodukterspesielt.
2. Kongsvingerregionen
skalposisjoneresegsom Norgesgrønnehjerte.
3. Kongsvingerregionen
skalværelangt fremme som digital destinasjonbåde pr aktør og
som region/destinasjon.Destinasjonsselskapet
skalprioritere denne
kommunikasjonsformen
.
4. Kongsvingerregionen
skalsatsepå arrangementog arrangementsturismesom driver av
lønnsomheteni reiselivetog som virkemiddelfor å byggekjennskaptil regionen,økt
attraktivitet og lokal stolthet.
5. Kongsvingerregionen
skalværesynligpå møte, kurs- og konferansemarkedet,og utvikle
aktiviteter- og opplevelseskonsepter
tilp assetdennemålgruppen.
For å styrke Kongsvingerregionen
som et attraktivt reisemåler det avgjørendeå være
tilstede i de markederog kanalerder våre potensiellebesøkendesøkerinspirasjonog
informasjonom reiser og ferier.
Kongsvingerregionen
skalta en posisjoninnen naturbasertreiselivi Norgeved å gi innhold til
Norgesgrønnehjerte:
Nærhetog tilgjengelighet(fysiskog digitalt - gjestmildnatur, eldoradofor padlingog
sykling,nærhet til markederog enkel tilgangtil informasjon)
Sterkekulturattraksjonersom gir opplevelser,og sterke historier som rører
(Kongsvingerfestning,Øvrebyen, Kvinnemuseetm.fl.), med kundeni førersetet.
Naturensom kilde til næringsutvikling,arbeidsplasserog innovasjon.
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Visit Kongsvingerregionenskalløfte opp fyrtårn valgt ut i samspillmed reiselivsnæringog
andre sentraleaktører i regionen:
Festningenog Øvrebyen:
o historisk,unikt, kultur, historiefortelling,dramatiskehistorier
Finnskogen:
o dype skoger,rikt dyre- og planteliv, villmark,mystikk,tilgjengelignatur
(enormt skogsbilveinetttil disposisjonfor syklister)
Glomma/sjøer/vann:
o stillhet, ro, padling,fiske
Magnor Glassverk/kunst/kultur/industri:
o koble industri, kunst, kultur med reiseliv.Byggepå eksisterende merkevarer
Visit Kongsvingerregionens
profilmarkedsføringskalutfylle og styrke de kommersielle
aktøreneseget markedsførings
- og salgsarbeid,bådenasjonaltog internasjonalt.

2.2

SMARTSAMHANDLING(organisering og utvikling)

Hovedmål:
Destinasjonsselskap,
næringsaktørerog kommunenei regionenskalgjennomet gjensidig
trepartssamarbeidjobbe f ram ressurseffektiveløsningersom opplevessømløstog bekvemt
for de besøkende.
2.2.1 Strategier

1. Kongsvingerregionen
skalgjennomtrepartssamarbeidetog et riktig organisert
destinasjonsselskap
(Visit Kongsvingerregionen),
byggeen fremoverlentog transparent
organisasjonsom evner å tilpassesegmarkedetsendringer.
2. Regionenskalopplevesmest mulig sømløsfor våre gjester, slik at de som er interesserti
regionenmøter eksempelvisfærre hjemmesiderog et mer entydig budskap.
3. Kongsvingerregionen
skaljobbe tett med å bli hørt av sine samarbeidsregioner
og gjøre
det enkelt for de å løfte frem Kongsvingerregionensom reise- og opplevelsesmål
.
4. Entydelig kravspesifikasjonfor medlemskapi Visit Kongsvingerregionen
skal
kvalitetssikreleveransene til besøkende
.
5. Vi skalha en finansieringsmodellhvor kommunenesikrer basisdrift av
destinasjonsselskapet
mensnæringslivetbidrar med ressursertil felles markedsføring
Kongsvingerregionen
skalfokuserepå effektiv ressursbrukgjennomen klar arbeids- og
ansvarsfordelingog et tydelig rollekart. Det er vesentligå tenke helhet og destinasjon
fremfor enkeltaktører, og samtidigutvikle regionentil en «smartdigital destinasjon».
9

Et godt fungerendetrepartssamarbeidmellom destinasjonsselskap,
næringsaktøreneog
kommunene,der alle i fellesskapjobber mot sammemål, er viktigstesuksesskriteriumfor
fremtidig reiselivsatsning.Dette ligger til grunn for foreslått forretningsmodell.
I tillegg forutsetter strategientett samhandlingmed andre aktører for å styrke
gjennomføringskraften,slik som Hedmarkfylkeskommune, InnovasjonNorge,regionens
næringshager,Hedmarkkunnskapspa
rk, andre destinasjonsselskap,
kommersielleaktører
med flere.

2.3

KUNDENI FØRERSETET- KUNDESENTRISK(vertskap)

Hovedmål:
Kongsvingerregionen
skal bidra til å øke verdiskapingog attr aksjonskraftgjennomsatsingpå
opplevelse
s- og reisemålsutvikling(flere og bedre kommersielleopplevelser)ut f ra et
kundeperspektiv.
2.3.1 Strategier

1. Visit Kongsvingerregionen
skalgjennomtrepartssamarbeidetheve servicekvaliteten,og
bidra til at medlemmenefår en sterk posisjonpå kundetilfredshet(kvalitetssikringog
«servicerecovery»strategier)
2. Visit Kongsvingerregionen
skalha et regionaltserviceløftesom forankreshos alle
samarbeidspartnere/aktører.
3. Visit Kongsvingerregionen
skalstrebe etter å skapeen konsistent(bred) og personlig
(dyp) opplevelseder merkevareposisjonen
Norgesgrønnehjerte kommuniserespå alle
flater langskundereisen.
4. Kongsvingerregionen
skalta i bruk tilgjengeligteknologi og digitale plattformer for å få
en kostnadseffektivtilgangtil kunnskapog innsikt om kundene.
Trepartssamarbeidetskaløke verdiskapningog lønnsomhethos medlemsbedriftene/
næringsaktøreneved å sette kundeni førersetet. Vi skalforstå hva som gir verdi for våre
kunder, og byggeen kundesentriskstrategi delt inn i tre hovedpunkter:
Forståkunden
Byggeen kunde- og deleorientert kultur
Levereverdi til kunden
Visit Kongsvingerregionen
skalta i bruk tilgjengeligteknologi og digitale plattformer for å få
en kostnadseffektivtilgangtil kunnskapog innsikt om kundene,hva de ønskersegmer av,
hvordanfå flere lignendekunder,og hvordanfå dem til å kommetilbake en annen gang.
Følgedem på kundereisenog utvikle/benytte godelojalitetsprogrammerpå tvers av
10

aktørene.Visit Kongsvingerregionen
skalsørgefor viktig kompetanseoverføringtil
næringsaktørerog kommuner.
Visit Kongsvingerregionen
skalværebedre enn konkurrentenenår det gjelder kundeinnsikt,
og bruke innsikt som et strategiskvirkemiddelgjennompraktisketiltak.
2.4

Visit Kongsvingerregionen - Ønsket etterlatt inntrykk

Hosmedlemmene
Visit Kongsvingerregionen
skalfremståsom den organisasjonensom ivaretar
markedsføringenog merkevarebyggingav Kongsvingerregionen
på bestemåte. Medlemmer
skalværetryggepå at deresressurserblir forvaltet profesjoneltog målrettet, og at
potensialet som liggeri økt besøkog verdiskapingblir utnyttet maksimalt.
Hospotensielle besøkende
Visit Kongsvingerregionen
skalinspireretil besøkgjennomå formidle kunnskap om og skape
kjennskaptil regioneni de markederog segmentersom gir størst verdiskapingfor regionen.
Hosbesøkende
Visit Kongsvingerregionen
skaloppfattessom et raust og kunnskapsriktvertskapsom stolt
anbefalerandre aktører i regionen,og som ønskerå gi gjestenegodeog kvalitetsrike
opplevelser.Dentotale opplevelsenskalstimulere til gjenkjøpog videre anbefalinger.
Hos«stakeholders»og samarbeidspartnere
Visit Kongsvingerregionen
skaloppfattessom en attraktiv samarbeidspartner.
2.5

Forankring hos besøksnæringen

Pr i dag har Destinasjonsselskapet
35 medlemmer.Potensialeter imidlertid veldigmye
større, i alle fall i et utvidet reiselivsbegrepsom omfatter hele besøksnæringen.
I henholdtil
Brønnøysundregisteret
har regionen674 bedrifter innenfor bransjenereiselivstjenester,
hoteller og andre overnattingsteder,detaljhandel,butikkhandelog torghandel.Begrenser
man søkettil reiselivstjenesterog hoteller og andre overnattingstederer resultatet redusert
til 53 bedrifter. Det er registrert 25 bedrifter innen r eiselivstjenesterog 105 bedrifter innen
restauranterog kafeer.
Skalman lykkesmed å få en større medlemsbasemå selskapetjobbe målrettet med
rekruttering. Det er da en forutsetningat en har en god medlemsmodell,og at det er tydelig
hva den enkelte bedrift kan få igjen ved å væreen del av destinasjonsselskapet.
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Vedlegg 1 – Definisjon av trepartssamarbeid
Trepartssamarbeideti dennesammenhengendefineressom et åpent, likeverdigog tillitsfullt
samarbeidmellom destinasjonsselskap,
næringsaktøreneog kommunene,der alle i
fellesskapjobber mot felles mål som definert i strategien.

Destinasjonsselskap:
Visit Kongsvingerregionen
er regionensdestinasjonsselskap,
heleid av
kommunenei regionen.Hovedoppgavener å drive overordnet markedsføringsom skaper
reiselyst,stimulerer til besøk og bidrar til økt inntjening for reiselivsnæringeni regionen.
Næringsaktører:Alle bedrifter i regionensom direkte eller indirekte tjener på økt besøktil
regionen.Bådemedlemmer og ikke medlemmeri destinasjonsselskapet
Visit
Kongsvingerregionen.
Kommunene:Alle kommunenemed eierskapi Visit Kongsvingerregionen.
Dette er p.t.
Eidskog,Grue,Nord-Odal,Åsnesog Kongsvinger.
Rollefordeling:Overordnetrolle-/ansvars- og oppgavefordelingmellom destinasjonsselskap,
næringsaktører(medlemmer)og kommune er i hovedsaksom beskrevetnedenfor.
Destinasjonsselskapets
rolle: Drive overordnetarbeid som skalgagnealle aktører, som igjen
vil tjene på økt antall besøkendetil regionen. Det innebærerå :
- sette reiselivsstrategienut i praksis.
- ha ansvarfor overordnetmarkedsføringav Kongsvingerregionen
.
- være en samordningsenhetog koblingsaktør.
- koordinere aktiviteter/arrangementerfor å sikre større verdiskaping.Alle fremtidige
prosjekteri Visit Kongsvingerregionen
må væreen forlenget arm av
reiselivsstrategien
.
12

-

-

-

sikre prosjektutviklingmed og på vegneav næringen– enten på næringensinitiativ
eller eget, og sikrefinansieringgjennomsøknaderog eksternfinansiering.
være oppdatert på digitale løsningerog sikrebruk av reiselivsrelatertteknologislik at
bådereiselivsfunksjonener optimalisertog at næringenfår tilflyt av kompetanseog
kunnskap.
være talerør for reiseliveti Kongsvingerregionen
.
t ilby rådgivningog målrettet kompetansetil medlemmeneetter behov(enten internt
eller gjennomsamarbeidspartnere).
ivareta og væreen pådriverfor samarbeidetopp mot Visit Osloregionen,Visit
Elverumsregionen,
HamarregionenReiselivog Värmlandpå områderog markeder
som er viktig for oss.
jobbe for å skapeen delekultur.
på vegneav næringenå vurdere regionensvertskapsfunksjon.
ha interne møteplasser,medlemsmøterog godeoppfølgingssystemer
.

Næringsaktørenes
rolle: Kvalitetssikring,salgog markedsføringav eget produkt.
Det innebærerå:
- kvalitetssikreog videreutvikleegneprodukter.
- selge og markedsføreegneprodukter.
- ha og etterleve en service- og vertskapsstrategi
.
- bidra aktivt til samarbeidog produktpakkingmed flere aktører.
- slutte segtil felles reiselivsstrategi.
- sørgefor korrekt og oppdatert informasjonom eget produkt på nett på minimum
norskog engelsk.
- kjenne til og framsnakkeandre reiselivsaktøreri regionen.
- aktivt følge med på kundetilfredshetsmålinger/ratings
av egenbedrift (tripadvisor,
trivago).
Kommunenesrolle: Tilrettelegge,infrastruktur, bruk av reiselivsstrategi,turistinformasjon.
Det innebærerå:
leggetil rette for reiselivsutviklinggjennomplanarbeid.
- t a eierskaptil og aktivt bruke reiselivsstrategien
.
- være heiagjengog fødselshjelperfor egne aktører.
- sørgefor drift av turistinformasjon(kan inngåavtalemed destinasjonsselskap
om
drift) .
- benytte Visit Kongsvingerregionen
som naturlig høringsinstansi reiselivsspørsmål
.
- byggeopp og videreutvikleinfrastruktur (herunderstier, løyper,skilting,badeplasser
m.m.).
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Vedlegg 2 – Strategiprosessen
Strategiener et resultat av en større prosess,som bådehar involvert næringsaktørerog
kommunenei regionen. Det har vært satt ned ei referansegruppebeståendeav:
BjørnO. Waage,TonyEide,SjurA. Strand,WencheHuserSund,Arne Udnesseter,Mona
Pedersen,ToveGuldbrandsenog LarsØ. Gillund
Til å lede strategiprosessenhar prosjektet leid inn LindaMerethe Ramberg,seniorrådgiveri
RådhusetVingelenog tidligere mangeårigreiselivsdirektøri DestinasjonRøros.Lindahar
lang erfaring fra reiselivsnæringen.Under LindasledelsebyggetDestinasjonRørosen sterk
merkevare,og posisjonerte seginnenfor bærekraftigreiseliv,med spesieltfokus på et
omfattende kompetanse- og vertskapsløft,og lokal mat. Arbeidet førte til flere
internasjonalepriser og gjorde destinasjonentil en rollemodell i reiselivet,bådenasjonaltog
int ernasjonalt.Avtalenmed RådhusetVingelenhar ogsågitt mulighet til å spille på flere
ressurserog daglig leder og mangeårigbedriftsutviklerHedvigRognerudhar vært en ressurs
inn i prosjektet.
Strategiener basertpå intervjuer og kartleggingblant reiselivsaktøreri regionen,felles
strategiprosessmed næringsaktøreneog møter med referansegruppen.
Oversiktover sentraleinnspillsprosesser
i arbeidet med reiselivsstrategien:
Det er gjennomført17 dybdeintervjuer
2 arbeidsmøtermed referansegruppen
Møte med kultursjefenei kommunene
Møte vedrørendearrangementprosjektet
Møte med leder av lokalmatnettverket
Fellesmøte/workshopmed næringsaktørene(femtitalls bedrifter deltok) for å drøfte
hvordanutvikle Kongsvingerregionen
som besøksregion.
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Vedlegg 3 – Finansieringsmodell
For å sikregjennomføringskraftbør et selvstendigdestinasjonsselskap
ha et driftsbudsjett på
minimum 3 mill. I hovedsakvil finansieringen væretredelt:
1. Lønnog administrasjonskostnader
- Kommunenesbidrag
2. Markedsmidler– Næringensbidrag
3. Utvikling- Fylkeskommune,virkemiddelapparatog andre finansierskilder
Kommunene
Med utgangspunkti erfaringstallfra andre regioner/ destinasjonsselskap
er det anbefalt at
kommuneneved full drift bidrar med 30 kroner pr innbygger. Førstedriftsår, dvs.2018,
leggerstrategienopp til at Kongsvingerkommunebidrar med 30 kr pr innbygger,mens
øvrigekommuneri regionenbidrar med 20 kr. pr innbygger. Deretter øker beløpettil 25 kr. i
2019 og 30 kr i 2020.
Innbyggertallpr. 01. 2017
Kongsvinger
Eidskog
Grue
Sør-Odal
Åsnes
Nord-Odal
SUMTOTAL

Bidragpr. innbygger
17 835
6 142
4 763
7 901
7 456
5 131
49 228

30
20
20
20
20
20

SUM2018
535 050
122 840
95 260
158 020
149 120
102 620
1 162 910

Midlene vil i all hovedsakgå til en ressurssom skallede destinasjonsarbeidet,herunder
koordinereog lede den aktiviteten som defineresinn i reiselivsstrategien.I tillegg vil noe av
midlene benyttestil nødvendigedigitale verktøy.Drift av turistinformasjonog kommunale
utviklingsprosjektkan etter nærmereavtale leggestil Visit Kongsvingerregionen,
og vil da
skjemot en avtalt godtgjøring.
Reiselivsbedrifter og annet næringsliv
Bedriftenesbidrager omsetningsbasertog skali sin helhet gå til felles markedsføringfor å
trekke flere besøkendetil regionen.Medlemsbidrageter delt inn i 6 omsetningsnivåerog 3
ulike pakker. Somen attraktiv inngangsbillettfor å få rekruttert bredt foreslåsen lavere
inngangssumførste år. Innhold i leveransetil medlemmenedefineresi sin helhet som et av
tiltakene i strategienmen grunnpakkensom alle får vil inneholdeet minimum inkludert
synlighetpå web og sosialemedier,medlemsinformasjon,innkallingtil medlemsmøteretc.
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Nivå
Nivå1
Nivå2
Nivå3
Nivå4
Nivå5
Nivå6

Omsetning
Under 1 million
1 - 5 millioner
6 - 10 millioner
11 - 15 millioner
16 - 20 millioner
Over20 millioner

År 2

1 000 2 000
2 000 4 000
3 000 6 000
5 000 10 000
7 500 15 000
10 000 20 000

Nivå1 - 3

Ingentillegg

Nivå
Nivå
Nivå

DeltakelsePresse/bransjetiltak
pakketering,rådgivning,kompetanse
Nivå1 - 4 plussdeltakelsemarkedsråd,utvikling
Nivå1 - 4 plussdeltakelsemarkedsråd,utvikling

4
5
6

År 1

5 000 10 000
7 500 15 000

I tillegg kommerannonserog direkte markedsføring,sommerkampanjeretc.
Økonomimodellener ikke endeligbesluttet av reiselivsaktørene.
Hedmark fylke/Innovasjon Norge
Hedmarkfylke og InnovasjonNorgeer naturligesøkeinstanserog delfinansiørerfor ulike
utviklingsprosjektersom fremmer og forsterker reiselivsstrategienfor Visit
Kongsvingerregionen.
Prosjektfinansieringvil, spesieltde første åreneVisit
Kongsvingerr
egionendriftes, væreen viktig finansieringskildefor innovasjonog videre
utvikling av destinasjonen.
Sannsynlig fordeling i 2018
Kommunebidrag:
Næringsaktørenes
bidrag: +/HedmarkFylkeskommune
Totalt

kr. 1 162 000
kr. 200 000
kr. 500 000
kr. 1.862000

Mulig tillegg: Prosjektfinansiering
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Vedlegg 4 – Organisasjonsmodell
Organisering
Visit Kongsvingerregionen
er i dag et heleid interkommunaltselskapbestående av
kommuneneEidskog,Grue,Nord-Odal,Åsnesog Kongsvingermed Kongsvingerkommune
som majoritetseier. Kommuneneovertok alle private aksjermed bakgrunni:
1. Et heleid interkommunaltselskapskaperenklereprosesser,gir økt langsiktighet,og
gjør det enklerefor kommunenesom hovedfinansiører å ha styring av selskapet.
Dette øker igjen mulighetenfor å satsepå reiseliv.
2. Et heleid interkommunaltselskapforenkler prosessenmed kjøp av tjenester fra
destinasjonsselskapet
/ finansieringav destinasjonsselskapet
(jfr. lov om offentlige
anskaffelser).
Det er et eierønskeat styret i Visit Kongsvingerregionen
i hovedsakskalbeståav private
aktører fra reiselivsnæringen.Dette er viktig ogsåfor opplevdeierskaphos reiselivsaktørene.
Kongsvingerregionen
skalbyggeen organisasjonsom best mulig levereropp mot definert
kundeløfte, som er fleksibelog fremoverlent,og som evner å tilpassesegmarkedets
endringer.Med bakgrunni strategien anbefales en organiseringsom er delt inn i tre
arbeidsområder;vertskap– marked– utvikling, ledet av en kompetent reiselivssjef.

3.1
Vertskap:
Oppgaverrettet mot kunde,kundereisenog kundetilfredshet.Optimaliseringav salgetog
drift av turistinformasjon(sistnevnteer primært et kommunaltansvarmen kan leggestil
Visit Kongsvingerregionen
gjennom
separateavtaler).
Finansiering: Kommunalebidrag.
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3.2
Marked:
Alle markedsoppgaverog markedsaktiviteterinndelt i bransjebearbeidelse
(turoperatører/agenter),forbrukermarkedsføring,PR/mediaog kurs- og konferanse.Det
opprettes et markedsrådbeståendeav utvalgte medlemsbedrifter med
markedskompetanse.
Markedsrådetvil i samarbeidmed reiselivssjef utarbeideVisit
Kongsvingerregionens
årlige markedsplanog i fellesskapprioritere kommendeårs
satsninger.Markedsrådetskalogsåværeen sparringspartnertil reiselivssjef.
Finansiering:Næringsaktørene.Næringsmedlemmenes
bidragbør uavkortet gå til
markedstiltak.

3.3
Utvikling:
Alle utviklingsoppgaverog prosjekterskalværegodt medlems- og behovsforankret, og
initieres som tiltak for å nå målområdenei strategien.Herunder koordineringav
lokalmatnettverk,arrangementsutvikling, produkt-/temautvikling (for eksempelinnenfor
sykkel/padling),Interreg (IDA)m.m. Enattraktivt og riktig utviklingsporteføljeer viktig for
økt verdiskaping.
Finansiering:Ekstern.Fylkeskomm
une og andre medfinansiører.

18

3.4
Reiselivssjef:
Det skalansettesen reiselivssjefmed relevantkompetansei full stilling. Reiselivssjefens
oppgaverer todelt: foruten å sikre leveransei henholdtil fastlagt strategiog oppgaversom
dagligleder, skalreiselivssjefenværeVisit Kongsvingerregionens
ansiktog talspersonutad.
Visit Kongsvingerregionen
skalbyggeen organiseringsom best mulig leverer opp mot
kundeløftet.For å sikreendringskompetanse,
gjørefunksjonenmindre sårbarog gi styret
mulighetentil å kunne stillere sterkerekrav til leveranse, er det ønskeligat styret i Visit
Kongsvingerregionen
setter ut tjenestentil en egnet tjenesteleverandør,og prioriterer å
værebestiller heller enn å værearbeidsgiver.Somoppdragsgiverhar eier og styre i Visit
Kongsvingerregionen
større fleksibilitet. Tjenesteleverandøren
får i oppdragå leverei
henholdtil bestilling,i en kontraktsperiodemed mulighet til forlengelse.Styret i Visit
Kongsvingerregionen
skalha stor påvirkningpå kvalifikasjonskravog væremed på
ansettelsesprosessen.
Visit Kongsvingerregion
er en del av Visit Hedmarkog det må se på hensiktsmessig
samarbeidher. Visit Hedmarker igjen en av eierneav Visit Osloregionensom er en viktig
distribusjonskanalut mot bådedet nasjonaleog internasjonalemarkedet.Strategienlegger
opp til at det jobbesaktivt med å bli hørt og sett av samarbeidsregionene.
Det skalvære
enkelt bådefor Visit Hedmarkog derigjennomVisit Osloregionenå løfte frem
Kongsvingerregion
som reise- og opplevelsesmål.

VK(kommunene)kjøper
tjenestenav den
tjenesteleverandørsom
tilfredsstiller kravenetil leveranse.
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Visit Osloregionen

Visit Hedmark

Visit Hamarregionen

Visit Elverum
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Vedlegg 5 – Statistikk
I henholdtil Brønnøysundregisteret
har regionen674 bedrifter innenfor bransjenereiselivstjenester,
hoteller og andre overnattingsteder,detaljhandel,butikkhandelog torghandel.Begrenserman søket
til reiselivstjenester og hoteller og andre overnattingstederer resultatet reduserttil 53 bedrifter. Det
er registrert 25 bedrifter innen reiselivstjenesterog 105 bedrifter innen restauranterog kafeer.
Kapasiteti overnattingsnæringeni Glåmdalsregionen(statistikknett.no)
August2016
11
276
10

Antall hoteller
Antall rom hotell
Antall campingplasser
Hyttegrender
Antall rom i campingplasserhyttegrender

163

Sysselsettingantall (SSB
)
Overnattingsvirksomhet
Serveringsvirksomhet
Bibliotek,museerog annen
kulturvirksomhet
Detaljhandel

Eidskog
6
18
3

Kongsvinger
31
97
18

Grue
35
45
8

Sør-Odal
32
75
4

Nord-Odal
22
3
0

129

699

128

213

125

Reiselivetsbetydning

I 2016var det registrert 162 476 gjestedøgn,mot 142 328 året før (samletovernattingpå
hotell, campingog hytte). Av dissevar 5 898 gjestedøgnkurs-/konferansetrafikkog
21 215 yrkestrafikk.
91%av de besøkendeer nordmenn.Av andelenutlendingerer 37% svensker.
Losjiinntektpr. solgtehotellrom var kr 831 i 2000,kr 971 i 2006 (høyesti perioden),kr
960 i 2011og kr 880 i 2016.
Oppholdstidpr. gjest var i 2016 på 1,46
Samletomsetningskaptav overnattingsturismeni Glåmdalsregioneni 2016 er 301
millioner.
Gjennomsnittligomsetningsper innbyggerer kr 5 686.

Vedlegg 6 – Definisjon av mål og måleparametere
Strategi

Mål

Effektmål

Økningi antall besøkendei
Kongsvingerregionen

Økt synlighet

Kongsvingerregionen
skalha økt
synligheti markedetknyttet til
kano,sykkel,golf og kultur

Indikatorer

2018

2019

-

<5%
<5%
<5%
<10

<5%
<5%
<5%
<20

Antall overnattingsdøgn
Omsetningbesøksnæring
Arbeidsplasserbesøksnæring
Antall nye forretningsprosjekt/
opplevelseskonsept
med målt verdi for
næringslivet
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Smart
samhandling

Gjennomtrepartssamarbeid
jobbe fram ressurseffektive
løsninger

Økt digital synlighet
Antall nasjonalepresseoppslag
om
opplevelseri Norgesgrønnehjerte
Antall medlemmeri VKR
Digitaldeling/ læringpå tvers
Antall samhandlingsprosjekter
som skal
bidra til nye ressurseffektiveløsninger
Forbedringtripadvisorog trivago
Kundeundersøkelse
/ Net PromoterScore**

-

Kundeni
førersetet

Opplevelses
- og
reisemålsutviklingut fra et
kundeperspektiv
*) Forutsetterimplementeringav teknologiskplattform for målingog læringpå tvers mellom bedrifter.
**) Forutsettergjennomføringav kundeundersøkelse.
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50%
<6

50%
<12

50
*
2

80
*
4

15%
-

20%
-

Vedlegg 7 – Handlingsplan 2018 -2019
Prioriteringav strategierog tiltak
For å sikregjennomføringskraftbør et selvstendigdestinasjonsselskap
ha et driftsbudsjett på minimum 3 millioner. Dette er en anbefalingfra
Næringsdepartementeti henholdtil nasjonalanbefalingom reiselivsstruktur.Utarbeidetreiselivsstrategifor Kongsvingerregionen
har lagt
dette til grunn for realistiskgjennomføringav alle strategierog tiltak. Strategierog tiltak må tilpassesde til enhvertid gjeldendeøkonomiske
rammer.
I hovedsakanbefales det at finansieringener tredel:
Lønnog administrasjons
kostnader - Kommunenesbidrag
Markedsmidler– Næringensbidrag
Utvikling– Fylkeskommune,virkemiddelapparatog andre finansiseringskilder
Det er laget en prioritering av tiltak som gjør det enklere å prioritere om de økonomiskerammeneskullevisesegå bli mindre enn antatt eller
må seesover en lengretidsperiode.
For høyestmulig måloppnåelsefor 2018har vi delt inn strategieneog tiltakene i handlingsplaneni:
MÅ gjennomføres
BØRgjennomføres
KANgjennomføres
Ansvarlig:Visit Kongsvingerregion
= VK,Næringsaktørene= NA, Kommunene= K
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Strategi

Tiltak

ØKTSYNLIGHET

MÅ

Pri 1:
Visit Kongsvingerregionen
skal
gjennomgenerisk
markedsføringbidra til å
synliggjøreregionens
helhetlige
opplevelseskonsepter
generelt,og natur- og
kulturbaserte
signaturprodukterspesielt.

Pri 1:
Kongsvingerregionen
skal
posisjoneresegsom Norges
grønnehjerte.

(VK= Visit Kongsvingerregionen,NA = Næringsaktørene,K = Kommunene)

Det skalutviklesmin. 5 helhetligeopplevelseskonsepter
som på hver sin måte vil synliggjøre,inspirereog fortelle en rikere
historie om hva som er særegentved regionen.Konsepteneskalbinde sammenfrittstående produkter og opplevelsersom
gjør det mer interessantå oppleveregionen.Leveransenskaloppleveshelhetlig både fysiskog digitalt. Herundermå defineres
markedspotensiali forhold til sykkelturisme,kanoturisme,golfturisme,arrangementsturisme,økningi
kurs/konferansemarkedet.
Næringsaktøreneskalgjennomgåegenproduktinformasjonå oversendedestinasjonsselskapet
gode produktbeskrivelserpå
norskog engelskmed bilder i høyoppløseligkvalitet.
Det skalutarbeidesen årlig markedsplani samarbeidmed nedsatt markedsrådsom definerer kommendemarkedsaktiviteter.
Fokuspå proaktiv markedsføringgjennomtilgjengeligkanalernasjonaltog internasjonalt.
Det skallagesen digitalstrategisom omfatter web og sosialemedier

BØR
Visit Kongsvingerregionen
skalha en god, inspirerendeog dynamiskwebsidesom fungerer på alle digitale plattformer, er
søkeoptimalisertog tilstreber universellutforming.
Kommunen(e)skalkartleggeog definere severdigheterog attraksjoner(i hovedsakikke-kommersielle)i egenkommuneinkl.
knutepunkter,turl øyperog kulturelle institusjoner,kulturminner, idrettsanleggm.m. og oversendedestinasjonsselskapet
informasjonom severdighetenepå norskog engelsk,sammenmed bilder i høyoppløseligkvalitet
Salgav regionenpå utvalgte markederog markedersom ønskes opparbeidet.
Driveaktivt arbeid rettet mot presseog medier og leggetil rette for å få gode og «image»-byggendehistorier redaksjonelt,
spesielthos medier i prioriterte markeder.Her er det viktig å sikrehøy kvalitet på opplevelseneog produktenefor å sikre
positiv omtale.

Ansvarlig
VK

NA
VK
VK

VK
K
VK+ NA
VK

MÅ
Opparbeideen produktporteføljemed produktbeskrivelsersom relaterer til «Norgesgrønnehjerte»
Søke samarbeidmed aktører som kan styrke merkevareposisjonen
– «Norgesgrønnehjerte»- Invitere aktuelle
samarbeidspartneretil dialogmøte.
BØR
24
Det skalutarbeidesen profilplattform som er tilgjengeligfor hele regionen,knytter sammenalle næringerog beskriverog

NA+VK
VK+NA

VK

visualisererpraktiskbruk.
Besøkendeog lokalbefolkningskaloppmuntresog hjelpestil å publiseresine historier i Norgesgrønnehjerte i sosialemedier.
KAN
Visit Kongsvingerregionen
skalutarbeideen enkel «bærekraftspolicy»for sine medlemmerog ha som mål å sertifiseressom
BærekraftigDestinasjonpå sikt (innen2020)
Pri 1
Kongsvingerregionen
skalvære
langt fremme som digital
destinasjonbådepr aktør og
som region/destinasjon.
Destinasjonsselskapet
skal
prioritere denne
kommunikasjonsformen
.

VK

MÅ
Visit Kongsvingerregionen
skalved hjelp av teknologigi nye og bedre opplevelser for besøkende,smart samhandling,mer
effektivt reiselivog økt innsikt om de besøkende.
o Visit Kongsvingerregionen
skalgjøreen vurderingsav tilgjengeligeplattformer som gjør dette mulig for en rimelig
inngangssum.
o Visit Kongsvingerregionen
skalknyttes opp imot Visit Norwaysitt nye systemfor remarketingog Visit NorwayInnsikt.
Vi skalværePÅ.Avholdemøte om mulighetenevinter 2018.
BØR
Stimulere til besøkog publiseringav historier om regionenvår gjennomøkt digital synlighetpå sosialemedier og gjennomen
god og søkemotoroptimalisertwebside.
Leggetil rette for eksterneinnholdsleverandørerog knytte til osssamarbeidspartneresom kan publisereinnhold i våre
kanaler.Gjøreen kartleggingav potensiellei 2018.

Pri 2
Kongsvingerregion
en skalsatse
på arrangementog
arrangementsturismesom
driver av lønnsomheteni
reiselivetog som virkemiddel
for å byggekjennskaptil
regionen,økt attraktivitet og
lokal stolthet.

VK

VK

VK
VK

MÅ
Finne et hensiktsmessigsamarbeidmed Arrangementsnettverketsom vil gagnehele regionen.
BØR
Lageen digital strategi for markedsføringav arrangementi sosialemedier i samarbeidmed det enkeltearrangementder vi
måler effekt før, under og etter arrangementet.
Vi skalsammenligne(benchmarke) arrangementenefra år til år.
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VK+ NA

VK
VK+ NA

Pri 2
Kongsvingerregionen
skal være
synligpå møte, kurs- og
konferansemarkedet,og
utvikle aktiviteter- og
opplevelseskonsepter
tilpasset
dennemålgruppen.

MÅ
Gjennomføreet felles møte med aktørenesom retter segmot dette markedetmed fokus på leveranseog teknologi.Stikkord:
medarrangør,eierskap,kundesentrisitetog stolthet.
BØR
Væresynligi digitale plattformer rettet mot kurs- og konferansemarkedet.Vurderefellestiltak.
KAN
Visit Kongsvingerregionen
skalutnytte nærhetentil Gardermoenog Oslo– en time fra byen –midt i «NorgesGrønneHjerte»
og hjelpe medlemsbedriftenepå dette markedetmed målrettet markedsføring.

SMARTSAMHANDLING

MÅ

Pri 1
Kongsvingerregionen
skal
gjennomtrepartssamarbeidet
og et riktig organisert
destinasjonsselskap
(VK),
byggeen fremoverlent og
transparentorganisasjonsom
evnerå tilpassesegmarkedets
endringer.

Det skalansettesen reiselivssjefmed relevantkompetanse.Det skalutarbeidesen tydelig bestillingpå leveransei henhold til
fastlagtstrategi og funksjon,rolle og mandat.
Det skalutarbeidesen god og enkel medlemsmodellmed bakgrunni medlemmenesbehov der fremgårtydelig hva det koster
og hva det enkelte medlemfår tilbake.
Det skalnedsetteset markedsrådbeståendeav utvalgte medlemsbedriftermed markedskompetanse
Det skalgjennomføresto årligemedlemsmøterfor å drøfte trepartssamarbeidet(jfr beskrivelseav roller og ansvari vedlegg
3)
BØR
Vi skal byggeen organiseringsom best mulig leverer opp mot kundeløftet vårt
Det skali forbindelsemed generalforsamlinggjøresen gjennomgangav statusi forhold til trepartssamarbeidet.Ordfører
rådmannsmøtetkan i tillegg be om orienteringfra Visit Kongsvingerregionen
i alle sine møter.

Pri 1
Entydelig kravspesifikasjonfor
medlemskapi Visit
Kongsvingerregionen
skal
kvalitetssikreleveransenetil
besøkende.

VK+ NA

VK+ NA

VK+ NA

VK
VK
VK
VK

VK
VK+ K

MÅ
Det skalutarbeide en oversikt med basispunktersom må værepå plassfør man inngårsom medlem.Eksempel:er det enighet
om en internasjonalmålgruppevil det i en slik kravspesifikasjoninngåkrav om materiell på engelsk,websideog mulighet for
booking(alle produktene må væresalgbare),svarfristpå henvendelser,fasiliteter i henholdtil internasjonalekrav osv.
Spesifikasjonen
kan ogsåinneholdeaspektersom bærekraftspolicy,prioritering av lokal mat og «storytelling».
BØR

26

VK

Samarbeidmed virkemiddelapparatsom for eksempelnæringshager
, HKPog førstelinjetjeneste/næringsapparat
i
kommuneneom kompetansehevingfor å sikreat den enkelte aktør har basisleveranse
på plassog evt. blir «eksportmoden».
Pri 2
Regionenskalopplevesmest
mulig sømløsfor våre gjester,
slik at de som er interesserti
regionenmøter eksempelvis
færre hjemmesider og et mer
entydig budskap

Pri 2
Kongsvingerregionen
skal
jobbe tett med å bli hørt av
sine samarbeidsregioner
og
gjøredet enkelt for de å løfte
frem Kongsvingerregionen
som reise- og opplevelsesmål.

KUNDENI FØRERSETET
Pri 1
Visit Kongsvingerregionen
skal
gjennomtrepartssamarbeidet
heveservicekvaliteten,og
bidra til at medlemmenefår en
sterk posisjonpå

VK+K +

MÅ
Vi skalha større innsikt om gjestene– hvem de er og hva de er opptatt av
BØR
Vi skaletablere godedigitale plattformer, løsningerog verktøyfor å måle,dele og lære
Vi skalgjøredet enkelt for medlemmerå markedsføreegneaktiviteter og arrangement,og enkelt for gjesteneå benytte seg
av tilbudene gjennomen god webplattform
Kommunen(e)skaletablere link til Visit Kongsvingerregionen
sin websideog turistinformasjonog informere om turistinfo på
egnesider
VKskalinitiere kompetansetilflyttil egenorganisasjonog til næringsaktøreneetter behov.

VK

VK
VK
K
VK

MÅ
Ta en posisjonog markere«kjernesaker»/signaturprodukter/opplevelseskonsepter,
og utnytte tilgjengeligmarkeds- og
distribusjonskanalerved å invitere aktuellesamarbeidspartnereinn.
BØR
Inngåsamarbeidom salgog distribusjonog utviklingsprosjekterfor å optimalisereeffekten på kampanjer,produkter/produktutvikling og arrangement.
Væretilstede gjennomVisit Osloregionenog Visit Norway – ifm kampanjermm
KAN
Initiere samarbeidsarenaer
der dette er riktig

VK

VK
VK
VK+NA+K

MÅ
Identifisereskritiske punkter i kundereisen(før, under og etter) og lagegode servicestrategierom hva vi gjør om det går galt.
Vi skalenesom gode tilbakemeldingssystemer
og kundetilfredshetsmålingerog prosesserfor håndteringav misfornøyde
kunder før anmeldelseri sosialemedier. Vi skaloppmuntre/biståmedlemmertil å ta i bruk disse.
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VK+ NA
VK+ NA

kundetilfredshet
(kvalitetssikringog «service
recovery»strategier)

Pri 1
Kongsvingerregionen
skalta i
bruk tilgjengeligteknologiog
digitale plattformer for å få en
kostnadseffektivtilgang til
kunnskapog innsikt om
kundene.

MÅ
Brukekundedatasamt sette næringsaktørerog samarbeidspartnerei stand til å samleinn og nyttiggjøresegdata på
egenhånd.
Gjennomføreen null-punktsanalyse(verdiskapings
-/ringvirkningsanalyse)
for å utvikle nye og felles måleparameterefor hele
regionen. Finansieresav Fylkeskommunen?
BØR
Vi skallagegode rutiner for å kunne benytte data i sanntidgjennombl.a. å benytte InnovasjonNorgesnye digitale verktøy og
tilstrebe å tilføre merverdider det gir mest effekt.
Vi skalhele tiden jobbe for å gjøredet enkelt for kundenog leggetil rette for løsningertil kundesbestegjennomaktivt å be
om tilbakemeldingerfra kundene.

Pri 2
Visit Kongsvingerregionen
skal
utarbeideet regionalt
serviceløftesom forankreshos
alle
samarbeidspartnere/aktører
.

MÅ

Pri 2
Visit Kongsvingerregionen
skal
strebeetter å skapeen
konsistent(bred) og personlig
(dyp) opplevelseder
merkevareposisjonen
(Norges
grønnehjerte) kommuniseres

MÅ

Vi skalutarbeide et felles løfte om hva kundenekan forvente av oss.Hvaslagskundeserviceog hvilke serviceopplevelser
kan
kundenforvente?Hvor leggervi lista?
BØR
Vi skaljobbe for en god service- og delekultur innad bade gjennomegnedeplattformer og medlemssmøter.Definereen plan
for deling i sosialemedier (somdel av sosialemedier strategien).Visefrem best praksis.

Følgeopp kundeevalueringer/ratings,
oppdaterefakta og statistikk og synliggjøredette for næringsaktøreneog kommunene
for å vurderebehov og utviklingstiltak.
BØR
Utvikle en smart internasjonaliseringav regionenog produktenegjennomhele kundereisen.
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VK+ NA
VK+ K

VK
VK+NA+K

VK+NA+K

VK+NA+K

VK+NA

VK

på alle flater langs
kundereisen.

KAN
Tjenestedesigne
våre «signaturprodukter/opplevelser»
og markedsførei relevantekanalersett i lys av de ulike stadienei
kundereisen.
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NA + VK

