
Invitasjon til Kick-off 2022 for reiselivsnæringen 
Hva skal vi gjøre i 2022 for å restarte reiselivet i regionen?  

Hvordan kan vi skape et attraktivt og bærekraftig reiseliv på Vestlandet? Hvordan skal vi få våre målgrupper 
til å velge oss – hele året? Og hvordan skal vi påvirke dem til å bli her lenger og oppleve mer? Hvordan 
jobber vi med besøksforvaltning og hvordan kan du jobbe enda mer med bærekraft i din egen virksomhet? 

Sammen med Vestland fylkeskommune, Visit Fjordkysten, Visit Nordfjord, Visit Sunnfjord og Visit Sognefjord 
inviterer Fjord Norge til kick off for 2022. 

Bli med på en tettpakket dag med inspirasjon, innsikt og dialog - og masse gjensynsglede! Så hold av dagen! 

Sted: Thon Hotel Jølster 
Dato: 09. november kl. 10-17 
Pris: 565,-  inkl. Lunsj 
 

Meld deg på her 

  

 

  

https://fjordnorway.hoopla.no/sales/589920186?utm_source=hoopla.no&utm_medium=search


 

PROGRAM  

10.00  Velkommen ved  Vestland fylkeskommune 

10.05  Slik bidrar vi til at reiselivet lykkes. Ved Endre Høgalmen, seksjonssjef, Vestland fylkeskommune 
 
10.20 Attraktivt og bærekraftig - vår vei som fremtidsnæring for Vestlandet.  Ved Stein Ove Rolland 
administrerende direktør i Fjord Norge 

10.35  Samspill for vekst, utvikling og forvaltning. Hvordan jobber vi for en vekst som er håndterbar og 
ønskelig – og hvordan legger vi til rette for godt vertskap for besøkende som kommer hit? Ved 
Reiselivssjefene Ståle Brandshaug, Marita Lindvik, Marita Solheim og Vidar Slettehaug 

10.55  Slik omstille vi oss - og lyktes. Case Knutholmen 

11.10 Vekst og håndteringsevne. Hvorfor er besøksforvaltning så viktig? Marta Rognved, seniorrådgiver 
reiseliv, Vestland fylkeskommune 

11.20 Slik omstilte vi oss - og lyktes. Case Jølstraholmen Camping  

11.30-11.45 – kaffepause 
 
11.45 Slik omstilte vi oss - og lyktes. Case Nes Gard  

11.55 Slik omstilte vi oss - og lyktes. Case fra Fjordkysten ved Comfort Hotel Victoria Florø 

12.15  Restart - slik skal Vestlandet lykkes i 2022.  Ved Britt Dalland, markedsdirektør i Fjord Norge 

12.40 -14.00 Lunsj og mingletid 

Her er noen av temaene vi vil ha under parallelle sesjoner. 

• Ny nettside og reiseplanlegger: Hva betyr dette for gjesten, for Vestlandet og for aktørene? 

• Slik skriver du gode produkttekster  

• Dette etterspør turoperatørene 
• Trender, muligheter og målgrupper 

• Innovasjon Norge  - støtteordninger 

• «Alle korta på bordet!» Bærekraft i praksis 

• Derfor jobber vi med merking av vår destinasjon som bærekraftig reisemål og sånn er det 
implementert i Masterplan for Sogn som reisemål  
 

15.50-16.00 kaffe/frukt 
 
16.00  «Sofaprat» med næringsaktører, destinasjoner, Fjord Norge og fylkeskommunen 
 
16.35 Hva handler det egentlig om? Avslutning Fjord Norge ved Stein Ove Rolland, administrerende 
direktør i Fjord Norge 
 
Vi tar forbehold om endringer i programmet. 

 

    


