
HVORDAN MØTER LILLEHAMMER 
FREMTIDEN?

Presentasjon av 

Visit Lillehammer as



VL-regionen

❖8 kommuner – 169 medlemmer

❖1,1 mill gjestedøgn i 10.000  
kommersielle senger 

+ 2.4 mill gjestedøgn ide 25.000   

fritidsboligene

❖Helårsturisme, nesten 50-50

❖4,4 mrd verdiskaping– 2,4 mrd blir 
igjen

❖4500 arbeidsplasser, 9%
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Destinasjonsledelse



1993



Destinasjonsselskapenes rolle i framtiden

An extensive survey was completed in the Spring of 2017, with responses from 

433 participants in 

52 countries. 



Destinasjonsselskapenes rolle i framtiden



Fra DMO til
DMMO

Kompetansebedrift



4,1

2,2

8,7

Medlemsbidrag Kommunene Tjenester

Omsetning 15 mill kr I 2018

108% til 
markedstiltak

Snowball basis

Snowball prosjekter

OFK

Opplandstrafikk

Markedsaktiviteter

Arrangementskoordinator

Turistkontor



Norges mest
attraktive og
tilgjengelige

opplevelsesregion



1. Øke verdiskapingen

2. Styrke Lillehammer og 
Gudbrandsdalen sin posisjon

3. Bærekraft i alt vi gjør

4. Tilfredse medlemmer

5. Tilfredse gjester

6. Tilfredse innbyggere

// MÅL



Strategi- og 
fokusområder



Digitalt ledende





Mål
Det vi ønsker å oppnå 

med den aktuelle fasen 
av kundereisen.

Hva
Hva vi skal gjøre for å 

oppnå målet i den aktuelle 
fasen av kundereisen.

Hvordan
Hvilke kanaler og virkemidler 

som benyttes for å oppnå målet 
i den aktuelle fasen av 

kundereisen.

Digitale KPI ´er
Målbare / tallfestede  

resultater (Key Performance 
Indicator´s )

SEE

THINK

DO

CARE

Nå størst
mulig relevant
publikum

Kommunisere til  de 
som viser interesse for 
regionen

Snakke med de som 
viser høy interesse 
for regionen

Besøkende i 
regionen

Kunden skal få 
kjennskap til
regionen

Kunden skal 
vurdere og ville vite 
mer om
regionen

Kunden skal 
konvertere 
(bestemme seg for å 
besøke / kjøpe)

Kunden skal få 
informasjon og 
inspirasjon  som 
resulterer i økt bruk 
av regionen.

Merkevarebygging gjennom  
inspirasjon, informasjon og 
underholdning.

Skape engasjement og 
kunnskap gjennom  
informasjon og 
inspirasjon.

Tilrettelegge for mer 
detaljert informasjon 
og konvertering.

Synliggjøre tilgjengelige 
aktiviteter og opplevelser 
som bidrar til mersalg.

SEO, SEM, SoMe, PR/media, TO, 
møteplasser, profilering, 
materiell

Nettsider, SEO, SEM, SoMe, 
materiell, TO, møteplasser. 
Målrettede kampanjer.

Nettsider, TO, møteplasser, 
SoMe

SoMe, turistkontoret, digitalt 
vertskap, materiell

Modellen heter opprinnelig “See, Think, Do Framework” og ble oppfunnet av Avinash Kaushik som er “Digital Marketing Evangelist” hos Google.

▶ - 1%
▶ Organisk +85%

Betalt + 43%
▶ +63%

▶ 10%
▶ 47%  
▶ Organisk: +23%
▶ Betalt: + 56%

▶ 6%

▶ Besøk nettsted: -1%
Bookingknapp: +22,6% 

▶ 100%, 58 minutters responstid 
(per mai)
▶ + 82%

Digitale KPI ´er
Resultater 

per april 2019

▶ Øke sidevisninger 10% 
▶ Øke rekkevidde 20% 

▶ Øke videovisninger (3 sek) 30%

▶ Øke antall økter 15%
▶ Engasjement, opprettholde nivå
▶ Øke videovisninger (30 s+) 30%

▶ Øke antall sidevisninger på
produktside 15% 

▶ Øke antall konverteringer på 
produktside 15%

▶ Opprettholde 100% svarfrekvens på 
FB/Messenger
▶ Øke antall leste nyhetsbrev 30%



Konvertering

Periode 1.mai – 27.august 2019 fra analytics

Fra Lillehammer.com til lilleputthammer.no

Antall brukere 2271
Nye brukere 1931
Økter 3345
Konvertering netthandel 3%

Inntekt 84.000.-



Digitalt reiseliv Oppland

• 9 gjennomførte kursrekker:

• 10 Basisrekker

• 2 avansertrekker

• 1 langrennsrekke

• 1 GDPR kurs

• Totalt 65 enkeltstående kurs 
gjennomført

• Totalt 141 bedrifter på fullførte kurs

Visit Lillehammer:

• 63 bedrifter, 101 personer



60 
deltagere





Bærekraftig reisemål



Bærekraftig utvikling

• Logo

Kina som vekstmarked ?



Bærekraft 
forplikter



Grønn og sømløs mobilitet 
til destinasjonene 



MÅL hovedprosjekt

• Finne transportløsninger for morgendagens 
reisende med spesielt fokus på «the last mile»

• Kommunisere muligheter og inspirere til valg av 
grønne reiser

• Samarbeid VY, Opplandstrafikk, 
bildelingsløsninger, el-sykkel prosjekter, 
drosjene.



Transportløsninger

• Skitog og skibusser

• Bildeling

• Hytteshuttle – hent meg

• El sykler



Kommunikasjon!



• Samarbeid med Gudbrandsdalsmat og 
Nasjonalparkriket.

• Bygge nettverk matprodusenter og reiseliv

• Mer lokalmat på menyen - pilotbedrifter

• Kompetanseheving gjennom kokkekurs, 
studieturer m.m.

• Synliggjøring av matruter

// Matrute Gudbrandsdal





Økt verdiskaping 
gjennom 

konseptutvikling



Into Norway



Idrettsturisme





Salg ?



Arrangement



Være arrangør?



Kundeinnsikt -
kundedialog



Økt verdiskaping gjennom digitale forretningsmodeller



Nettbutikk Retargeting via

Facebook/Google mv

Kommunikasjon

i andre kanaler

Innsikt og optimalisering

Fysisk kjøpsadferd

Relevant og

personlig

kommunikasjon

Det du måler kan du påvirke - innsiktsplattform



Dialogplattform



Analyser av gjestenes bruk av destinasjonen 



Kundeinnsikt og 
dialogplattform

• Medlemstjeneste eller forretningsområde?

• Hvem ”eier” kunden?



Skisse:  Hovedprosjekt,  digitale forretningsmodeller
Løfte lokal verdiskaping, digital modenhet, styrke samarbeid, kompetanse heving, felles mål, tydelige verdier

Deltakere på 
arrangement

Felles digital AI plattformReisende

Hytte- og
deltidsinnbygger

Lokalbefolking
(ambassadører)

Ansatte og frivillige

Destinasjonsselskapene
Alle i Innlandet

FELLES EID AS 
MED FELLES MÅL FOR NÆRING OG DET OFFENTLIGE

Større aktører reiseliv
Alpinco, Hunderfossen, Betostølen, 

Peer Gynt,  hoteller mm.

Arrangement: WC, Birken, Peer 

Gynt, Festivaler, Kulturfestivaler, 
museerIntegrert, skybasert, CMS, CRM, 

målgruppesegmentering: reisende, 
ansatt/frivillig, deltidsinnbyggere.

Offentlige aktører
Innovasjon Norge, 

Fylkeskommunen€, kommunene

Næringsliv
Varehandel?

Nærigsforreninger
VY

OSL

Engasjement-, innsikts-
og kompetansesenter
(bygge innhold, kompetanse og kultur)

Media desk 
for å maksimere
aktualitet og pakketering
av innhold



Utfordringer på veien –
systemsvikt?

• På hvilke områder kan et destinansjonsselskap gjøre 
størst forskjell? 

• Hvordan øke inntektene til destinasjonsselskapet?

• Oppgavene og forventningene øker – har vi 
forutsetningene for å levere? 


