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VI SJ O N
«Med entusiasme formidler vi Trondheim
og Trondheimsregionen som et inspirerende
reisemål i Skandinavia»

HOVEDMÅ L
Visit Trondheim skal gjennom målrettet innsats
bidra til at hoteller og losjibedrifter i Trondheim
og Trondheimsregionen passerer 1.630.000
gjestedøgn i 2020.

Visit Trondheim jobber innenfor tre ulike
virksomhetsområder:
Merkevarebygging
Meetings
Vertskap (Guideservice og Besøkssenter)
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ÅRSBERETNING
2020

Visit Trondheim AS er destinasjonsselskapet for organisasjoner,
institusjoner, bedrifter og offentlige etater som har interesser knyttet
til reiselivsnæringen i Trondheim og Trondheimsregionen.
Visit Trondheim har som oppgave å definere og utøve
vertskapsfunksjonene og profilmarkedsføringen, selge og markedsføre,
samt medvirke til utviklingen av Trondheim og Trondheimsregionen
som turist-, møte-, kultur-, og arrangementsby.

Eierne i Visit Trondheim
(alfabetisk rekkefølge):

Selskapet ble stiftet som aksjeselskapet
Trondheim Aktivum 14.9.1989.
( Vedtekter, paragraf 3)

Adresseavisen
Atlantic MICE
Britannia Hotel
Clarion Collection Hotel Grand Olav
Clarion Hotel Trondheim
Dickens Holding
G-Travel
Hoff Hotels
Nordea Bank
Quality Hotel Panorama
Radisson BLU Royal Garden Hotel
Scandic Hotels Midt-Norge
Sparebank 1 SMN
Stjørdal Kommune
Thon Hotel Prinsen
Thon Hotel Trondheim
Trondheim Havn
Trondheim Kommune
Trondheim Spektrum
Trondheimsrestaurantene ANS
Trondheim Torg

Styret i Visit Trondheim, har siden ordinær
generalforsamling 25.6.2020 bestått av:
Line Vikrem-Rosmæl, Scandic Hotels
Midt-Norge (Styreleder)
Roar Hildonen, Trondheimsrestaurantene
(Nestleder)
Lars Iversen, Atea
Marit Teigen Myrstad, Trondheim Kommune
Mikael Forselius, Britannia Hotel
Janne Rødsand Helling, Breach Reality
Tone Hansen, Radisson Blu Hotel
Hans Petter Øien Kvam, Næringsforeningeen
i Trondheimsregionen
Valgkomiteen har i 2020 bestått av:
Lasse Waagbø, Clarion Hotel
Eva-Annie Svendsen, Trondheim Spektrum
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ARB EIDSM I L J Ø
Arbeidsmiljøet i Visit Trondheim anses som godt,
med svært lite sykefravær, og ingen rapporterte
ulykker eller skader.

ÅRSREGN S K A P 2 0 2 0 :
Visit Trondheim AS´ årsregnskap for 2020
viser et overskudd på 		
-0
Selskapets egenkapital er på - kr 1.773.788
Likviditeten er god, og det er ingen langsiktig
gjeld i selskapet.
Det økonomiske grunnlaget for Visit
Trondheim AS i 2020 har bestått av:
Bidrag gjennom samarbeidsavtaler med partnerbedrifter inkl. Stjørdal, Hitra og Ørland kommune
Tilskudd fra Trondheim Kommune
Tilskudd fra næringsaktører i forbindelse med prosjekt Michelin Nordic 2020
Tilskudd fra Innovasjon Norge, Trøndelag Fylkeskommune, Trondheim kommune, Stjørdal
kommune og Hitra kommune i forbindelse med prosjekt Norwegian Travel Workshop 2020
Inntekt fra kommersiell virksomhet (guidede turer)
Tilskudd fra Innovasjon Norge i forbindelse med Vinter fest 2020
Ekstraordinære tilskudd fra Trøndelag Fylkeskommune og Trondheim kommune i forbindelse
med covid -19
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Tanja Holmen,
Reiselivsdirektør

Lisbeth Fallan,
Internasjonal salgssjef

Jens Storli,
Kongress- og
arrangementssjef

Siri K. Forsnes,
Besøkssenter

Tina E. Hustad,
Administrativ leder

McKenna Starck
Markedssjef

Trine Forsnes,
Leder Guideservice

Malene Kleive,
Avdelingsleder Salg- og
vertskap

A nsatte i Visit Trondheim i 2020
2 sesong- og deltidsansatte Guideservice
2 deltidsansatte digital markedsføring
50 guider
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Partnere i Visit Trondheim i 2020

OV ERN ATT I NG

MEET I N GS

Ansnes Brygger
Britannia Hotel
Bårdshaug Herregård
Clarion Hotel Trondheim
Dolmsundet Hotell
Ersgard
Flakk Camping
Hjorten Hotell Hitra
Hotell Frøya
Hovde Gård
Naustet Stokkøya
Nidaros Pilegrimsgård
Radisson Blu Hotel Trondheim Airport
Radisson Blu Hotel Royal Garden Hotel
Rødde Folkehøyskole
Scandic Bakklandet Hotel
Scandic Hell Hotel
Scandic Hotel Lerkendal
Scandic Hotel Nidelven
Scandic Solsiden
Selbusjøen Hotell & Gjestegård
Singsaker Sommerhotell
Storsand Gård Camping
Teveltunet Fjellstue
Thon Hotel Nidaros
Thon Hotel Prinsen
Thon Hotel Trondheim
Ørland Kysthotell

Atlantic MICE
Crazy Coyote Events
Digs
G-Travel
Midland DMC
Mojo Event
NEP Norway
Nor-Fishing
NTNU Konferanse
Sparebank 1 SMN Kvartalet
Svebergtunet
Trondheim Lyd
Trondheim Spektrum

AKT I VI T ET ER O G
AT T R AKS J O N ER
Bare Flyt
Enry
Explore Hitra
Hands on History
Høyt & Lavt
Jødisk museum Trondheim
Kristiansten Festning
Kunsthall Trondheim
Munkstigen via ferrata
Museene i Sør-Trøndelag (MIST )
Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider
(NDR)
NTNU Vitenskapsmuseet
Pirbadet
Rosenborg Ballklub
Rustkammeret
Rypetoppen Adventurepark
Segway Tours Norway
Sporveismuseet
Stiftelsen Falstadsenteret
Stiklestad Nasjonale Kultursenter
Sykkelguide
Thamspaviljongen
Trondheim by Boat

TRA N SP O RT
Allways Bilutleie
Avinor
Avis Bilutleie
Boreal Transport
Hertz
Nidaros Tour
Sixt Bilutleie
Unibuss
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Partnere i Visit Trondheim i 2020

Spontan Vinbar
Sushibar Ravnkloa
Szechuan Restaurant
Søstrene Karlsen
TAG Restaurant
TGI Fridays
To Rom & Kjøkken
Troll
Trondhjem Mikrobryggeri
Vertshuset Grenaderen
ØX Tap Room

Trondheim Kajakk
Trondheim Kino
Trondheim Tours
Trondheim Water Events
Trøndelag Sankeri
Trøndelag Teater
Vitensenteret
Visit Bjørn

SERVERI NG
Aisuma
Ansnes Brygger
Baklandet Skydsstation
Banksalen
Big Horn Ravnkloa
Bror Bar
Bula Neobistro
Café Ni Muser
Café To Tårn  
Cowsea
Credo Restaurant
Døgnvill Burger
E.C. Dahls Pub & Kjøkken
Fagn
Frati
Graffi
Hornemansgården
Ila Brainnstasjon
Jacobsen & Svart
Kafeen Torvet
Klostergården
Kraft Bodega
Krambua
Ladekaia
Le Bistro
Lian Restaurant
Lille Skansen
NordØst Food & Cocktails
Olivia Solsiden
Restaurant Atelier
Restaurant Kommandanten
Sandmoen Kro
Sellanraa Bok & Bar
Skistua

Ø VR I G N Æ R I N GS LI V
Bakklandet Blomster
Byhaven
Fairytale of Norway
Fjordbuda
Forex Bank
House of Norway
Husfliden
Jentene på Tunet
Langøra Kaffebrenneri
Lanullva
Mercursenteret
Nordea Bank
Pottemakerverksted Elin Aune
Ria Financial Services
Ringnes E.C. Dahls Arena
Sirkus Shopping
Trondheim Havn
Trondheim Torg
Urmaker Håkon Lian
Yellowkorner

98
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PART N ER KO MMU N ER
Trondheim
Stjørdal
Meråker
Hitra
Ørland

S a m ar b ei ds p ar t ne re / orga nis a s jone r:
Trøndelag Reiseliv
Innovasjon Norge
Næringsforeningen i Trondheimsregionen
NHO Reiseliv
Trondheim Guideforening
Hitra næringsforening
Roret AS
12

13

Tanja Holmen,
Om reiselivsåret 2020
Med et solid opprykk for Trondheim på
oppmerksomhetsskalaen fra 2019 var
forventningene til året videre enorme.

2020 ble annerledesåret.
Da covid-19 pandemien traff Norge medio mars ble alt
umiddelbart stengt ned og satt på hold. Månedene som
fulgte ut våren 2020 ble en berg- og dalbane for hele
næringen. Reiselivsnæringen og alle dens samarbeidspartnere ble rammet særdeles hardt. Rammene for drift
etter flere nedstengningsrunder gjennom året har for
mange i næringen vår vært særdeles utfordrende. Norske
myndigheter har året igjennom oppfordret til dugnad,
minst mulig mobilitet og ivaretakelse av ulike smitteverntiltak. Nødvendige men omfattende smittevernstiltak
har vært svært ressurskrevende. For en næring som lever av
at mennesker møtes har 2020 i praksis delvis fungert som
yrkesforbud for mange av våre partnere, med de konsekvensene det har fått for økonomi og fremtidsutsikter.

Euro 2020 kickstartet reiselivsåret og Trondheim
Spektrum leverte til gull – de norske håndballguttenes
prestasjon var ikke dårligere. Verdens matøyne var rettet
mot oss, den gamle byen med det unge hjertet hvis
omland av frodige åkre, rent hav, og fjell med store beiteområder i kombinasjon med dyktige lokalmatprodusenter
og noen av verdens beste kjøkkensmeder skaper magi.
Ved siden av store idrettsarrangement skulle starten av
året preges av den aller første utdelingen av Michelins
nordiske stjerner på norsk jord, i Trondheim.
I ukene før Michelin kom til Trondheim, og Norge, ble
byen vår rangert som en av de ni absolutt viktigste
stedene å besøke i 2020 av Travel & Leisure, verdens
mest innflytelsesrike reisemagasin
Verdenspressen gikk amok og da byen smalt til med enda
en Michelinstjerne, denne gangen til Speilsalen, Hotell
Britannia, var lykken ubeskrivelig i reiselivsregionen.

Samtidig som mørket senket seg var det fascinerende å
oppleve kreativiteten som blomstret blant små og store
opplevelsesaktører når krisen traff oss. Strategier og
handlingsplaner ble revidert i ekspressfart, utvikling av
nye opplevelser og nye målgrupper kom i fokus; Digitale
matkurs, vinsmakerkurs, lokale konserter fra sofakroken,
personlige trenere og meditasjonsguruer rett inn i stua,
og et mangfold av fantastiske produkter med lokal forankring innen mat & drikke og underholdning til salgs i
nyopprettede salgs- og distribusjonskanaler på ulike sosiale
plattformer og nettportaler.

For en bragd for restaurantene, for en hyllest av råvareprodusentene og for en seier å ta hjem for byen, for
regionen, for hele fylket!
Ifølge analysebyrået Meltwater hadde de mange hundre
artiklene og den sosiale nettomtalen av den nordiske
stjerneutdelingen 350 millioner potensielle publikummere
til en markedsverdi av 65 millioner NOK. Tallenes tale
verifiserte troen vår på flaggskiparrangementens kraft.
Troen på tidenes reiselivsår var ubrytelig.

Da Norgessommeren var et faktum var reiselivet i vår region
godt forberedt. Gjennom hardt arbeid hadde vi bygget om
og bygget opp nye opplevelser myntet på et norsk ferierende publikum innenfor alle grupperinger og segmenter.
Kreativiteten slo også ut i full blomst hos våre festival- og
arrangementspartnere og godt voksne institusjoner tenkte
nytt. Opplevelser og konsept som Sommer i Borggården i
regi av NDR, Stormfestivalen i regi av Troll & K.U.K og nye
tolkninger av både Bondens Marked og Trøndersk Matfestival for å nevne noen.

Knappe to uker etter SkiTour, Vinterfestuken og Michelinarrangementet, skulle byen og regionen ønske verdens
reiselivsbransje velkommen. Sammen med Innovasjon
Norge og gode samarbeidspartnere skulle vi by på det aller
beste fra Home of Nordic Flavours under tidenes Norwegian
Travel Workshop i Trondheim Spektrum.
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Rekordsommer
Visit Trondheim fikk friske ekstraordinære markedsmidler fra
Trondheim kommune og tidenes digitale sommerkampanje
ble lansert nasjonalt i god tid i forkant av fellesferien. Mens
mange andre store byer opplevde besøksflukt og tomme
gater blomstret det i våre. Partnerkommunene og byen opplevde tidenes besøkssommer og omsetningen i vår bransje
slo alle rekorder. Byen opplevde sin aller beste juli måned
noensinne.

Digital transformasjon
Vi har benyttet året til å bygge videre på merkevareplattformen Home of Nordic Flavours og vi har gjort et stort sprang
i å bygge en ny og moderne webportal. Portalen formidler
historier om byen og regionen, som visualiserer opplevelsene
på en attraktiv måte, og som gjør opplevelsesaktørene våre
bedre tilgjengelig enn den forrige webportalen. Denne første
versjonen er det første planlagte store skrittet mot en komplett «hub» som skal stå ferdig andre halvdel av 2021.
I desember la vi siste hånd på verket i en omfattende søknad
til Innovasjon Norge til digital transformasjon for selskapet.

Full stopp
Pandemien rammet også destinasjonsselskapet hardt. En
stor del av inntektsgrunnlaget vårt falt bort over natten,
nærmest før året hadde startet. Full stopp i all internasjonal
trafikk, innstilling av cruiseanløp og Hurtigrutens anløp samt
avbestillinger av samtlige gruppebookinger preget hele
året. Store partnerbidrag ble satt på hold sammen med flere
påbegynte større prosjekt som med tilhørende økonomiske
bidrag falt bort. Inntektsstrømmen stoppet rett og slett opp
og selskapet så seg nødt til å kutte kostnader og endre fokus
og oppgaver på vegne av partnerne.

Optimisme
Annerledesåret vi har lagt bak oss har vært ekstremt krevende for reiselivsnæringen. Mange arbeidstakere er fortsatt
permitterte, og mange reiselivsbedrifter har pådratt seg
store økonomiske tap. Noen har måttet avvikle. Vi kjenner
ikke året som står foran oss. Men vi vet det må bli bedre
enn det vi forlot. Vaksineringen av befolkningen har startet
og det er gryende optimisme å spore ute i markedene.
Innsikt tilsier at de er det kortreiste markedene; Norden,
Nord-Europa som løsner først når pandemien er over. Størst
usikkerhet i forbindelse med gjenåpning knytter seg til de
internasjonale markedene lengst unna, som USA og Asia,
samt forretningsmarkedet; kongress og arrangement.

Midt i krisen var det nødvendig for oss å finne ut hva våre
partnere og reiselivsbransjen ønsket av selskapet videre i de
neste årene etter 2020.

Klar for 2021
Vi har nå rigget oss godt for 2021 og vi satser alt på nasjonale og egne kommunale myndigheter ser verdien i å gi oss
muligheten til å være relevant for næringen også inn i 2021.
Det er viktig at vi som infrastruktur for en sterkt berørt næring
får de økonomiske verktøyene vi er i behov av for å fortsette
å selge og markedsføre byen og regionen og jobbe med de
ytre markedene for å holde interessen for Trondheim oppe
slik at vi er i front når de internasjonale markedene åpner.

Arbeidet med Nye Visit Trondheim startet på høsten og
baserte seg på en omfattende partnerundersøkelse;
spørreundersøkelse i kombinasjon med dybdeintervjuer.
Et utvalg små og store partnervirksomheter fra både ferieog fritidsmarkedet og forretningsmarkedet, kongress og
arrangement stilte opp. De viktigste funnene var at aktørene
i reiselivsbransjen og våre partnere ønsket at destinasjonsselskapet skal jobbe målrettet med overordnet merkevarebygging av Trondheimsregionen og merkevareplattformen
Home of Nordic Flavours for å trekke besøkende til byen
og regionen. Styret med administrasjonen ferdigstilte
ny kompassretning for destinasjonsselskapets arbeid og
på senhøsten var omstillingsprosessen godt i gang. Vårt
overordnede verdiløfte til partnerne våre inn i 2021 er at vi
skal posisjonere Trondheim og Trondheimsregionen som
helårsdestinasjon ved å fortelle unike historier forankret i
merkevareplattformen Home of Nordic Flavours.

/Tanja Holmen
reiselivsdirektør

Omstilling
Med omstillingsmidler fra Trondheim Kommune bygget vi
også et prosjekt rundt konseptet ny turistinformasjon som
vi mener vil gi de fremtidige besøkende et bedre tilbud enn
vi har kunnet tilby tidligere. Vi avviklet også, som den siste
storbyen i Norge, vår egen interne guidetjeneste og med det
var et langt og viktig kapittel i Visit Trondheims historie over.
Vi skal selvfølgelig fortsette å tilby fantastiske guidetjenester,
men da via våre etablerte og nye partnere som tilbyr denne
tjenesten fremover.
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ÅRSBERETNINGEN / 2020

Vertskap
-Besøksenter
-Guideservice
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BE SØ K SSE NT E R
Optimismen var stor da Visit Trondheim og Kunsthall Trondheim signerte avtale for å samlokalisere Turistinformasjonen i
Trondheim i Kulturkvartalet i Søndre gate, gjeldende fra mars 2020. Byens besøkende skulle få all nødvendig informasjon
enkelt tilgjengelig på bakkeplan, og samtidig mulighet til å oppdage varierende utstillinger i Kunsthall Trondheim, mat fra
lokale råvarer på Sellanraa, litteratur til kjøp og låns rett rundt hjørnet. I forbindelse med en ny utstilling i Kunsthall Trondheim, åpnet Turistinformasjonen den 9.mars. Den 12. mars stengte dørene på ubestemt tid. Behovet for åpning ble
kontinuerlig vurdert, og fra 1.juli til 16.august var dørene åpne, solen skinte, og byen full av gjester. Ca. 1000 besøkende
var innom Turistinformasjon i løpet av seks uker. De fleste var norske.

Om de besøkende
1000 besøkende var innom Turistinformasjon
i løpet av seks uker. De fleste var norske.

OM O RGA NI S E R I NG AV V E RT S KAP S TJ EN ES T ER
Vi skal bli best på vertskapstjenester! På høsten meislet vi ut et nytt konsept for morgendagens vertskapstjenester for
Trondheim. Med på pilotprosjektet er ni av våre partnere; innenfor hotell, logistikkutepunkt og kjøpesentra. Pilotprosjektet
har fått tittelen: Omorganisering av vertskapstjenester Turistinformasjon Trondheim 4.0. Besøkende etterspør i større og
større grad digitale vertskapstjenester fremfor fysiske og etterspørselen etter mer avanserte tjenester øker kraftig. Det
blir viktig fremover å sikre de besøkende økt tilgjengelighet til pålitelig informasjon og tilpasset service. Flere fysiske
informasjonssteder vil bidra til dette samt bidra til et utvidet tidsrom for tilgang til informasjon. Parallelt vil fokus på digital
utvikling for bedre tjenesteytelse komplettere tilbudet til de besøkende og fungere som gode verktøy og informasjonssupplement til satellittene.
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Frontdesk personell i resepsjoner og informasjonsdisker utfører i dag allerede mange deler av informasjonstjenestene i en
fysisk turistinformasjon. De nye satellittene spredt rundt i Trondheim skal fungere som fysiske og digitale nav for informasjon
til byens befolkning og byens besøkende i 2021. På sikt er målet å bygge digitale tjenester på disse fysiske stedene hvor man
via skjermer/berøringsskjermer kan få informasjon, bli inspirert av opplevelsestilbudet, og bestille digitale billetter. Dette
tilbudet vil gi byens besøkende et mer tilgjengelig vertskapstilbud og bedre service da informasjon og tilgang på vertskapstjenester kan oppdrives flere fysiske steder, og flere timer i døgnet enn ved ett ordinært turistkontor.

G U ID ESERV I C E
I begynnelsen av 2020 lå det an til å bli et nytt år med god omsetning for Guideservice. Januar, februar og begynnelsen av
mars hadde unormalt høyt trykk, og antall bestillinger av oppdrag for sommersesongen 2020 var allerede høyt.

Fra april 2020 ble stadig flere av oppdragene kansellert eller forskjøvet. Vi så en oppgang i bestillinger da grensene
igjen åpnet i juli og august, men mot 2019 ble kontrasten stor. Dette skyldes ikke minst at alle cruiseanløp etter mars
2020 ble kansellert. Vi så en oppgang i bestillinger av byvandringer og veitevandring fra grupper i lokalbefolkningen i
løpet av våren og sommeren 2020.
Guideservice ble sterkt rammet av pandemien. Alle ansatte ble permittert og avdelingen ble besluttet nedlagt i
november 2020. Vi fikk likevel et lite oppsving i sommermånedene, mye på grunn av godt samarbeid med Midtbyen
Management om ukentlige veitevandringer for lokalbefolkning og tilreisende. Da Hurtigruten gjenopptok sine
seilinger arrangerte vi igjen utflukter for deres skip. Trykket var betydelig lavere enn det ville vært i en ordinær
sesong, og utfluktsbestillingene avtok utover sensommeren og tidlig høst.
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Omsetning guidetjenester: 1.157.772,- (mot budsjettert 5.730.000,-)
Antall planlagte cruiseanløp til Trondheim i 2020: 107 hvorav 5 ble gjennomført
Antall planlagte cruiseanløp Visit Trondheim skulle levere guider til: 55 hvorav 2 ble gjennomført

Mest solgte turer
1.

Busssightseeing

2.

Byvandring /
veitevandring

Sykkeltur
m / guide

3.

Kajakktur
m / guide

4.

Produktutvikling
Vi var i gang med å innlede et samarbeid med Havila om deres seilinger på kystruta f.o.m. 2021. Samt utvikling av nye
produkter for Hurtigruten Expedition Cruises. Vi utviklet også «Trondheim Orientation Tours» for nyinnflyttede til Trondheim
i tett samarbeid med Oslo Relocations.
Før pandemien brøt ut hadde Guideservice i samarbeid med Visit Trondheims partnere vært med på å utvikle aktiviteter
og opplevelser foran NTW 2020 som etter planen skulle gå av stabelen i april samme år.
Rekruttering
Da pandemien brøt ut hadde vi allerede rekruttert kandidater til guidekurs som etter planen skulle starte 17. mars. Kurset
var på ca. 40 timer, etter modell av kurset fra 2019. Ca. 35 deltagere var påmeldt. Målet var å styrke Trondheims guidekorps
inn mot det som så ut til å bli en ny suksess-sesong. Under rekrutteringen var det særlig et ønske om å øke den tyskspråklige
guidekompetansen i Visit Trondheim. Men vi har også sett en økt etterspørsel etter språk som nederlandsk, finsk og russisk.
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Meetings
-Kongress
-MICE
-Arrangement
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KO N GRESS / M I C E

(meetings, incentive, conference, event)

Visit Trondheim har den overordnede rollen for å øke verdiskapingen innenfor det internasjonale konferanse og arrangementsmarkedet, MICE (meetings, incentive, conventions, events). Visit Trondheim er katalysator og pådriver for å få flere
internasjonale konferanser og messer til Trondheimsregionen. Dette arbeidet skjer i tett samarbeid med fagmiljøene på
NTNU, SINTEF, St. Olav, lokalt næringsliv, partnere og nøkkelorganisasjoner.
Etter mars har det logisk nok vært tilnærmet ingen aktivitet knyttet til fysiske møter innenfor denne delen av besøksnæringen. Men mennesker kommer til å fortsette å møtes – på flere måter enn før, og i nye hybride løsninger.
I september lanserte vi destinasjonens og Visit Trondheims nye sider for Meetings på web. Møtesidene skal synliggjøre
attraktiviteten til Trondheim som møteby for små og store arrangement, kongresser, messe og konferanser. Den henvender
seg til alle de som jakter på mulighetene, de store konferanserommene og de små intime treffstedene. Dette er starten på
en reise som skal bidra til skreddersøm for alle som vil arrangere spennende, spreke, kunnskapsorienterte menneskemøter,
og som er nysgjerrige på oss som arrangement- og kongressby.
Vi er kongressby nr. 2 i Norge etter hovedstaden. Interessen for Norge som destinasjon, også for møter mellom fagmennesker, er voksende. I løpet av våren lanserte Innovasjon Norge landets aller første kongresstrategi, godt hjulpet av
Norges største kongressbyer og storbydestinasjoner. Her har vår by og region alle muligheter, hovedsete for Norges største
universitet, et av Europas største uavhengige forskningsinstitutt og med fjord og fjell som living lab for verdensledende
forskning.
Vår Meetingsavdeling ble stengt ned i april. Det blir viktig å få denne avdelingen opp å stå igjen så raskt som mulig i 2021
slik at vi ikke mister fart. Innsalgene for årene som kommer er allerede i gang og som eneste av fem kongressbyer har vi
ikke hatt aktivitet på dette området etter mars.
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ARRA N GEM E NT
Stor betydning for byen og regionen
Årets Døråpner
Arrangementet er et samarbeid mellom Visit Trondheim, Næringsforeningen i Trondheimsregionen, Sparebank1 og Trondheim kommune og finner sted i Rådhuset med ordføreren som vertskap. Arrangementet og prisutdelingen Årets Døråpner
skal hedre og løfte frem mennesker som over en lengre periode har jobbet med å markedsføre Trondheim på et nasjonalt
og internasjonalt plan gjennom kultur-, idrett- og kongresser. Dette er personer som har et brennende engasjement for
Trondheimsregionen, er synlig stolt av byen vår og har et genuint ønske om å sette Trondheim på kartet lokalt, nasjonalt eller
internasjonalt. Personene har også en positivitet og villighet til å gjøre en ekstra innsats for å ta imot gjester til Trondheimsregionen innenfor sitt fag-, idrett- eller kulturmiljø.
Det handler først og fremst om folk. Engasjerte nøkkelpersoner i fagmiljøene er avgjørende skal vi lykkes med å dra nordiske,
europeiske og toneangivende verdenskongresser hjem til Trondheim. Vi vet at gode og hensiktsmessige nettverk i kombinasjon med engasjerte folk, ildsjelene, er nøkkelen til suksess også på dette området.
Konferanse- og arrangementsmarkedet står for betydelige verdier og prestisje for Trondheim og idrett og kulturarrangementer bidrar til enorm nasjonal og internasjonal pressedekning som gir god synlighet og høy markedsføringsverdi. De
immaterielle verdiene må også regnes inn: Verdien av å bygge relasjoner og omdømme, knytte kontakter og synliggjøring
av kompetansene og kunnskapen byen og regionen sitter på. Skal vi klare å utnytte mulighetene og ta ut potensialet vårt
fremover må vi jobbe enda tettere og enda mer fokusert. Vi må se hele verdikjeden under ett og klare å jobbe så smart at vi
drar fordelene av å være liten i omfang, men stor i nedslag.

Årets døråpner Arrangement 2019 ble tildelt Morten Rasch Eliassen, primus motor for Trondheim Maraton. Årets
Døråpner Kongress 2019 ble tildelt professor Letizia Jaccheri, Institutt for datateknologi og informatikk, NTNU.

EURO2020
Visit Trondheim deltok i arrangørens honorære komité og var tett på det lokale og internasjonale håndballmiljøet under
dagene i Trondheim Spektrum. Under hele arrangementet holdt vi pop up turistinformasjon inne i Fan Zone, en lærerik
øvelse som ble godt tatt imot av arrangør så vel som besøkende.
Michelin Star Revelation Nordic Countries 2020
Da Visit Trondheim etter en lang prosess fikk klarsignal om å bli Norges aller første vertskapsby til dette prestisjetunge
arrangementet startet et omfattende arbeid med å hente inn økonimiske midler til gjennomføring. Takket være rause
sponsorer fra både lokalt og nasjonalt næringsliv fikk vi muligheten til å by på det aller beste fra Trondheim og Trøndelag.
Tradisjonelt holdes selve arrangementet én kveld. Potensialet i medieoppmerksomhet var enormt og ved å utvide til det
pressen i ettertid har beskrevet som «Michelinuken» klarte vi å utnytte pressepotensialet i synergiene mellom SkiTour,
Vinterfest, Michelinrelaterte arrangement og selve Michelinutdelingen. Med midler fra Innovasjon Norge bygget vi lavvomiljø på torget og bød på samisk kultur, et godt utvalg av utsalgsboder fra Bondens Marked og pop up turistinformasjon
gjennom hele uken i perioden 17.-23. februar. Et tett samarbeid med bl.a. Frode Fjellheim og Saemien Sijte, Bondens Marked,
Trondheim kommune og mange andre små og store aktører gjorde dette mulig.
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Kvelden før det offisielle Michelinarrangementet arrangerte vi Home of Nordic Flavours Open Michelin Dinner, åpent for
alle, med billettkjøp. Vi utfordret syv renommerte kjøkken i Trondheim til å tilberede syv retter med råvarer fra hele Trøndelag.
Vi tok imot 125 pressefolk og som første arrangør noensinne tilbød vi utflukter i dagene før og etter prisutdelingen. Hitra,
Røros og Orkland fikk besøk av noen av Nord Europas mest prestisjetunge matmedier. Da selve Michelinutdelingen fant sted
på Olavshallen med påfølgende offisiell fest på Hotell Britannia var suksessen et faktum. Matskribentene gikk av skaftet og
Trondheim og regionen ble roset opp i skyene.
Michelinuken med Open Michelin Dinner, gourmetturene ute i regionen, og selve festaftenen med prisutdeling var
tidenes spleiselag og manifesterer på en fantastisk måte hva vi kan få til – sammen! Vi benytter anledningen til å takke
sponsorene våre som la til rette for, og muliggjorde Michelindagene. Til lærlingene, servitørene, chéfene, de hotellansatte, musikerne, korsangerene, stortingspolitikerene, lokalpolitikerene, leverandørene, råvareprodusentene og alle andre
som bidro med tilstedeværelse, midler og innsats. Alle de fine folkene og virksomhetene som skapte historie for Trondheim
og Trøndelag sammen med oss i midten av februar 2020.
Stjerneutdelingen beviste til fulle den kraften som ligger i flaggskiparrangement. Flaggskiparrangement setter oss på kartet
og bygger omdømme på en helt annen måte en rene markedsmidler gjør det, og med mye større kraft.
Norwegian Travel Workshop
Grunnet pandemien ble det planlagte NTW omgjort til et digitalt arrangement med fokus på hele Norge. Arrangementet ble
avholdt i september, hvor 300 utenlandske turoperatører og 250 norske reiselivsbedrifter møtte hverandre til speeddating.
Som vertskapsby er vi veldig fornøyd med denne kreative løsningen som vil bety veldig mye for bransjen vår inn i 2021. I
samarbeid med Innovasjon Norge Reiseliv og våre andre samarbeidspartnere ble det planlagte NTW som skulle avholdes i
Trondheim flyttet til 2024 som var det første ledige året for et nytt arrangement.
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Merkevarebygging
Presse
SoMe
Nettside
Filmer
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PR ESSE

225
journalister på besøk

65 mill kr
i markedsverdi på presseomtale

VI SI TTRO N D H E I M .NO

122 %
økning i nye besøkende fra 2019

134 %
økning i totalt antall besøkende fra 2019

Som mange andre ble Trondheim rammet hard av Covid våren 2020. Det gode arbeidet gjennom sen vår, gjennom sommeren
og også jul / vinter, ga nettstedet trafikkøkning i 2020 mot 2019.

INSTAGRA M

@visittrondheim

Følgere: 19.900
32 % økning fra 2019
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FAC EB O O K
Følgere: 21 200
Rekkevidde: 2 701 104
Innleggsengasjement: 670 740

F I L MER
3 egenproduserte filmer
9 bumpers, korte videosnutter
350.000.000 personer i rekkevidde

KA MPA N JE R
Gjennom ekstraordinære midler fra Trondheim kommune hadde vi mulighet til å kjøre en mye større sommerkampanje enn
noen gang tidligere. Omstillingen var enorm – fra internasjonal markedsføring til å fokusere på det nordiske, og hovedsakelig
det norske markedet. Permitterte ressurser ble satt i arbeid, innhold ble hentet fra partnere, eksterne leverandører bidro stort
til foto, film, tekst, synlighet. Vi kan se tilbake på en kampanje som traff mange og ga resultat.
Totalt 9.000.000 eksponeringer
Vi har nådd over 1.700.000 personer i inn- og utland
Vi har hatt over 1.500.000 videoavspillinger
Det ble klikket 27.000 ganger på lenker til annonser
I sosiale kanaler var det 38.600 reaksjoner på innleggene
Vinter/jul
Pandemirelaterte aktiviteter
Vi har gjennom hele året deltatt aktivt i små og store initiativ knyttet til ulike aspekt ved pandemisituasjonen, alene og i
samarbeid med ulike aktører. Vi har vært tett på Innovasjon Norge og NHO reiseliv sentralt, med innspill rundt tiltak inn mot
reiselivsnæringen vår, som storby og dermed spesielt rammet struktur. Det er ingen tvil om at de store byene har tatt de største tapene og er hardest rammet med høyest antall permitterte og arbeidsledige som et resultat av pandemien. Vi har også
vært i samtaler med Nærings- og Fiskeridepartementet og næringsminister Iselin Nybø gjennom vår rolle som kongressby i
Storbyforum hvor vi sitter sammen med Visit Bergen, Visit Oslo, Visit Tromsø og Region Stavanger. Tema for samtalene har bla.
vært storbyenes situasjon under pandemien og innspill til tiltak for å lette situasjonen for reiselivsnæringen.
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PROSJEKT

EUROPEAN REGION
OF GASTRONOMY
2022
Visit Trondheim har hatt en sentral rolle i prosjektet
European Region of Gastronomy – forprosjekt og mellomfase. Gjennom hele 2020 har vi bidratt til å legge de ytre
rammene for 2022.
Januar 2021 overlater vi prosjektlederansvaret til en ekstern
prosjektleder.
Vi skal inn i en ny rolle i arbeidet videre med ERG2022 hvor
vi skal bistå inn med synlighet og tilgjengelighet ut i spesielt
de internasjonale markedene.
Spesielt med tanke på destinasjonsselskapets tette kontakt
med strategiske pressekontakter innenfor matjournalistikk
blir vår rolle viktig for kommunikasjonen ut over landegrensene. Vår rolle som infrastruktur og tilrettelegger og
pådriver for innovasjon i samarbeid med våre partnere og
samarbeidspartnere er et annet viktig moment fremover.
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PROSJEKT

HELHETLIG
DESTINASJONSUTVIKLING FOR
TRONDHEIM
Trondheimsregionen er den siste regionen i Skandinavia
hvor det ikke er et formelt reiselivssamarbeid mellom
storbyen og nabokommunene. Konsekvensen av dette er
at vår region fremstår som lite tydelig, og at våre besøkstall
er lavere enn sammenlignbare regioner, selv om vi totalt
sett har vel så mye å tilby.
Trondheim ønsker å være en sterk drivkraft for utvikling
av opplevelsesnæringen i regionen, og i kommunene
rundt er det unike opplevelser, spennende merkevarer og
ressurser som utfyller og styrker attraktiviteten til hele
regionen vår. Ved å utvikle en felles plan for hvordan vi
sammen kan utnytte mulighetene som ligger både i
Trondheim og kommunene rundt, bør vi alle oppleve økt
attraktivitet og utvikling.
I 2017 ble det startet et arbeid i Trondheimsregionen med
mål om at alle kommunene i Trondheimsregionen skulle
inngå i etsamarbeid med Visit Trondheim. Formålet med
arbeidet er å konsolidere et målrettet og forpliktende
samarbeid kommunene imellom rundt utvikling av besøksnæringen i Trondheimsregionen. Samarbeidet skal skje
gjennom fellesressursen Visit Trondheim.
Våren 2020 ble fellesstrategien sendt på høringsrunde ut
i kommunestyrene og lokalt næringsliv og de lokale
næringsforeningene. Målet var å konsolidere strategien i
Trondheimsregionens mange kommunestyrer på høsten.
Grunnet pandemisituasjonen ble det hele satt på vent på
ubestemt tid.
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PROSJEKT

CITY BRAND
OG DIGITAL
TRANSFORMASJON
Visit Trondheim har gjennom de siste to årene jobbet med
å fylle merkevarestrategien Home of Nordic Flavours med
innhold. Med oss på laget har vi hatt gode samarbeidspartnere, og ikke minst BERRE Kommunikasjonsbyrå som på
våre vegne har tilvirket fantastiske visuelle historier fra
Trondheim og regionen.
Etter en anbudsrunde inngikk vi på høsten et tett samarbeid
med ANTI som har bistått oss med å bygge den visuelle
kommunikasjonen knyttet til et eget City Brand for Trondheim. I november samlet vi 35 partnere fra ulike deler av
besøksnæringen, men også aktører fra akademia, teknologimiljøene og flere andre spennende miljø som har som felles
mål å få flere til å komme til vår by – uansett om de kommer
for å besøke oss eller for å bo og leve her på kort eller lang
sikt.
Målet med workshopen var å få opp refleksjoner og
innspill i arbeidet. Vi gleder oss til å dele alt med våren 2021,
da en ny visuell kommunikasjon og Brand Box skal være
ferdigstilt. Vi ønsker da å bygge videre på ressursgrunnlaget
for merkevareparaplyen gjennom å samle aktører fra ulike
områder. Vi skal meisle ut alle de beste små og store
historiene som vi skal fortelle fremover.
Parallelt med utviklingen av merkevarestrategien har vi
startet arbeidet med digital transformasjon for destinasjonsselskapet gjennom finansiering fra Innovasjon Norges omstillingsmidler. Vi skal fremover ta noen viktige steg videre
i arbeidet med å få på plass et digitalt destinasjonsselskap
som skal stå godt rustet til konkurransen om markedene.
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