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1. SAK NR 24/2018 MIDLER TIL DISPOSISJON I  2018 

 Forslag til vedtak 

Styret tar den økonomiske oversikten som informasjon. 

 Vurdering av daglig leder 

Konsesjonskraftstyret leverte langt bedre resultat for 2017 en budsjettert, 
etterbetaling for 2017 ble på5,4 MNOK mot estimat på 1,9 MNOK. 

2018 vil også bli et meget godt år for Konsesjonskraftstyret, det er kalkulert med 
en overskuddsdeling til TUF på 36,4. Etter anbefaling fra revisjon vil hele 
overskuddsfordelingen for 2018 bli inntektsført i 2018. Dette er en endring av 
regnskapsprinsippet og vil medfører at vi får høyere inntekter i 2018.  I 2018 vil 
således både etterbetaling fra 2017 og overskuddsandelen for 2018 bli 
inntektsført. 

Styret må være klar over at det kan bli endringer i dette, det vil imidlertid ikke bli 
store avvik. Det kan like gjerne bli positive endringer.  

Dersom styret vil fordele midler i samsvar med daglig lederes innstilling til dette 
møte  vil det være til rest ca 18,2 MNOK av årets overskudd til fordeling på 
senere møter. 

Det er avsatt totalt 12,2 MNOK til fond for senere investeringer i Telemark. 
Dersom det ikke blir flere tildelinger i 2018 kan fondet ha økt til ca 30 MNOK 
ved årets utgang. 
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 Oversikt over bevilgninger i 2018 

 

 

 Vedtak i styret 

2. SAK NR 25/2018 SØKNAD FRA VISIT TELEMARK 

 Forslag til vedtak 

Styre vedtar å bevilger 1 MNOK til Visit Telemark. Midlene skal brukes til felles 
profilering av Telemark. Det er en forutsetning at beløpet deles mellom 
profilering av Vinter og profilering av sommer. 

 Vurdering av habilitet 

Daglig leder har ingen relasjoner til søker som skulle tilsi at han ikke er habil til 
å behandle søknaden. 

Daglig leder kjenner ikke til forhold der noen i styret bør kjenne seg inhabil til å 
behandle søknaden. Styrets medlemmer vil vurdere habilitet om det skulle være 
nødvendig. 



TELEMARK UTVIKLINGSFOND 
TUF 

 

Saksliste møte nr 4-2018 Styremøte 14.11.2018 Side 5 av 12 
 

 Vurdering i forhold til TUF sitt formål 

TUF skal arbeide og støtte opp under tiltak som kan skape arbeidsplasser i hele 
Telemark, tiltaket er dermed innenfor TUF sitt formål. 

 Vurdering i forhold til planstrategier 

Planstrategier for TFK omhandler det å skape flere arbeidsplasser og profilere 
Telemark. Fylkeskommunen har satt klare mål med ønsket vekst i 
turistnæringen for Telemark. Tiltaket er således innenfor vedtatte planstrategier. 

 Forhold til ESAS støttereglement 

Bevilgningen vil ikke komme inn under regelverket om støtte. Bevilgningen blir 
brukt til felles profilering av Telemark som reisemål. er direkte til 
fylkeskommunen.  

 Vurdering av daglig leder 

Daglig leder er av den oppfatningen at søknaden fra Visit Telemark er i samsvar 
med hvordan TUF ønsker at profilering av Telemark skal foregå. Daglig leder vil 
anbefale at søknaden innvilges. 

Styret i TUF har vedtatt i sitt dokument strategi-rutiner hvordan de ønsker at 
reiselivet i fylket bør organiseres. I pkt 3.3. Næringsutvikling innen reiseliv 
turistnæring er det spesifisert følgende: 

«Reiselivsnæringen er stor i Telemark, den er spesielt viktig i øvre deler av 
fylket. Telemark Utviklingsfond skal bidra til å profilere Telemark med tanke på 
å øke turiststrømmen til Telemark. Det gjelder tiltak som skal støtte opp under 
reiselivsdestinasjoner og utvikling av tiltak som skal fremme etableringer og øke 
turiststrømmen til Telemark.  

Det vil være en hovedprioritet å støtte opp under felles profileringstiltak for hele 
Telemark eller til regioner i Telemark samt temabasert støtte. Støtten skal 
således i størst mulig grad være bidrag til ekstern profilering og eventuelt 
utarbeidelse av materiell til slike tiltak. 

Utvikling av bedriftsnettverk og klynger er viktig for økt samarbeid om 
verdiskaping i Telemark. Disse må i fellesskap skape det produktet de ønsker å 
profilere for å få størst mulig oppmerksomhet, som igjen skal skape lønnsomhet 
for de enkelte bedrifter. 

Telemark Utviklingsfond vil i størst mulig grad bidra med midler der 
bedriftsnettverkene aktivt deltar med finansiering.» 

Telemark Fylkeskommune har inngått avtale med Visit Telemark om at de skal 
ha ansvaret for å profilere Telemark i samsvar med bestilling fra 



TELEMARK UTVIKLINGSFOND 
TUF 

 

Saksliste møte nr 4-2018 Styremøte 14.11.2018 Side 6 av 12 
 

fylkeskommunen. Avtalen er inngått for tre år med mulighet for 2 års 
forlengelse. 

Visit Telemark har også inngått avtaler med de fleste av kommunene i Telemark 

 Beskrivelse av prosjektet fra søker 

2.6.1. Kort beskrivelse 

Visit Telemark har som mål å øke omdømme og kjennskap til Telemark for å 
skape vekst i besøkende og i omsetning til reiseliv og tilknyttede næringer. 

VT har en omfattende markedsføring med mange aktiviteter gjennom hele året 
av Telemark som reisemål. Vi ser i årets turistundersøkelse at en stor andel, 
spesielt norske, besøker Telemark jevnlig. Også Danmark og Sverige er faste 
og gode besøkende. Vi må fortsatt jobbe hardt og aktivt for å ta de 
markedsandelene vi har som mål å nå frem mot 2024. 

2.6.2. Prosjektmål 

Mål med aktivitetene det søkes midler til er å beholde de besøkende vi 
allerede har i Telemark, å få de som besøker oss til å bli lengre, og å tiltrekke 
oss enda flere førstegangsbesøkende. Da vil vi skape lønnsomhet for 
reiselivsnæringen i Telemark. 

Vi vil samtidig arbeide for å beholde det positive omdømmet vi har i Telemark, 
beholde og øke anbefalingsvilligheten til de som besøker oss samt arbeide for 
kompetanseheving og godt samarbeid i bedriftene i Telemark. Dette vil kunne 
føre til at Telemark lykkes med en markedsorientert produktutvikling og 
leveranse av opplevelser til målgruppene. 

Vi arbeider for å nå målene i Regional plan for reiseliv mot 2024: 

• Øke markedsandelen fra 3,3% (2017) til 4,8% i 2024 i det norske markedet på 
sommersesongen. 

 
• Øke omsetningen i reiselivet med 4%. 
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Visit Telemark har satt seg mål i markedsplan for 2019; 

• Øke markedsandelen fra 3,3% (2017) til 4,8% (2024). 
 
• Driftsresultat for alle ledd i verdikjeden skal stabiliseres over 2 prosent innen 

2017, og over 4 prosent innen 2024. 
 
• Øke og beholde gjestetilfredsheten for besøkende til Telemark, målt ved     
omdømmeundersøkelse og turistundersøkelse hvert annet år. Per i dag 8,7 på 
tilfredshet og 8,8 på anbefalingsvillighet (norsk marked). 

 
• Fornøyde basisavtalemedlemmer. Måles med online spørreskjema hvert år. 

Mål 8 av 10. 

2.6.3. Aktiviteter 

Vi har et tett og koordinert samarbeid med Telemark Alpin som i hovedsak 
forvalter de største kampanjene på markedsføring av vinterdestinasjonene. 
Visit Telemark jobber også med vintermarkedsføring gjennom sesongen, i 
dialog med aktørene på vinter. Visit Telemark går i år inn med 250 000 til 
kampanjer i samarbeid med Norske Fjell SA og Innovasjon Norge. Dette for 
sesongen 2018 /2019. Vi legger også opp til et samarbeid med eksterne 
selskap som transportselskaper, Innovasjon Norge og andre 
destinasjonsselskap utenfor Telemark som går inn i felles kampanjer med 
Telemark. 

Visit Telemark arbeider med en rekke større og mindre aktiviteter. Vi skal 
fremme attraksjoner og reiselivsprodukter for medlemmer, Telemark 
Fylkeskommune og kommunene, gjennom hele året. De søkte TUF-midlene vil 
benyttes av Visit Telemark på prosjekter som er relatert til å skape stor 
synlighet (volum) og hvor merkevaren Telemark skal fremkomme tydelig. Vi vil 
da trekke frem følgende prosjekter/store aktiviteter: TelemarksVeka 2019, 
markedsaktiviteter i Norgesmarkedsføring som gir stor synlighet (Boards, 
radio, videoannonsering e.l.), kampanje innenfor Content Marketing 
(eksempelvis kjente personer som formidler Telemark) samt en forsterkning på 
de internasjonale markedene Danmark og Tyskland, både sommer og vinter. 
Mye av kostnadene vil gå til kjøp av plass i betalte og digitale kanaler. 
Halvparten av søkte midler vil bli brukt på vinteren og administrert av Telemark 
Alpin. De enkelte tiltakene blir endelig planlagt og spesifisert i løpet av Q4 18 
og Q1 2019 i samråd med blant annet Markedsrådet. 
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Alle aktivitetene vil ha fokus på følgende: Utnytte styrken i merkevaren 
Telemark gjennom alle kampanjer (bygget på kontrastkonseptet) Samarbeide 
effektivt med andre destinasjonsselskap i fylket for å arbeide smartere og mer 
effektivt sammen. Internett skal være vår viktigste distribusjonskanal, og 
bærende i alle markedsaktiviteter. Opparbeide og utvikle Visit Telemark til å bli 
det viktigste responsverktøyet i alle markedskampanjer. Vi vil fremstå som 
moderne og troverdige i vår markedskommunikasjon. 

Dette fokuset skal gi: 

- Tydelig identitet 

- Høy grad av synlighet på nett 
- Målrettet og resultatbasert markedsføring 
- Spydspisstrategien vil fortsatt gjelde for å trekke volum til 
Telemark med spissing på produktkonsepter som treffer 
målgruppens behov samt geografiske spydspisser. 

 
Våre spydspisser er: 

- Telemarkskanalen 
- Gaustatoppen 
- Bø Sommarland 

- Telemarkskysten/bading 
- Telemark sine skidestinasjoner/Telemark Alpin 

- Rjukan – Notodden Industriarv som er på UNESCO sin liste over 
verdensarvsteder 

Telemarks merkevare bygget på kontrastkonseptet vil være bærende element i 
kommunikasjonsstrategien. Fundamentet vil være: 

- Kontrast i profil og kommunikasjon 

- Å formidle det rike tilbudet i Telemark 
- Finne riktige målgrupper 
- Gi turistene en «reason to go» til Telemark 
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2.6.4. Kostnad og finansiering 

Midlene det søkes om vil brukes mot sommeren 2019 og vintersesongen 
2019/2020. Vi har allerede startet arbeidet med markedsplanen samt 
planlegging av TelemarksVeka 2019. Midlene vil bli brukt i henhold til 
dette. Telemark Alpin jobber nå med hovedsesongen 2018/2019, og vil 
etter denne gjøre nye evalueringer og tiltak for å skape ytterligere 
synlighet og besøk for sesongen 2019/2020. Det er da veldig viktig med 
en forutsigbarhet om midler for neste sesong. 

 Kostnadsplan 

 
Tittel 2018 2019 2020 SUM 
Danmark sommer 140 000 140 

 Fjordline/Color   
Line-samarbeid 300 000 300 

 Innholdsmarkedsføring 300 000 300 
 Norgesmarkedsføring 1 000 000 1 000 

 TelemarksVeka 220 000 220 
 Tyskland sommer 420 000 420 
 Vintermarkedsføring 1 500 000 1 500 

 Sum kostnad 3 880 000 3 880 
 Timer er inkludert i kostnader. Kostnadsoppstillingen inkluderer ikke alle 

markedsføringstiltak men de hvor TUF-midlene ønskes benyttet. 

Vintermarkedsføring utføres av Telemark Alpin med følgende forventet 
oppstilling: 

Matching fra Color Line 750 000 

Næringen 250 000 

TUF 500 000 

 
Markedsføring sommer Norge: 

Forventet budsjett på Aktørkampanje hvor næringen kjøper seg inn 500 000 
NOK med fokus på digitale artikler og online annonsering. Forventet budsjett 
profilmarkedsføring 500 000 NOK med fokus på tiltak som: 

-Markedsføring store flater (radio, TV, Boards) 

-Online-annonsering og videoannonsering 
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Forventet budsjett på innholdsmarkedsføring 300 000 NOK med fokus på tiltak 
som: 

- Anbefalinger fra kjente personer (filmer) 
- Digitale artikler 
- Bloggere/influcere 

 
Markedsføring sommer utland: 

Forventet matching fra Fjordline er lagt inn i kostnader. Mange av aktivitetene i 
utlandet utføres i samarbeid med Visit Norway. Matching fra dem kommer i 
tillegg. 

 Vedtak i styret 
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3. SAK NR 26/2018 REVIDERT BUDSJETT 2018 

 Forslag til vedtak 

Styret godkjenner det fremlagte justerte budsjettet som viser et Netto 
driftsresultat på kr 16.251.714,-. Det vedtas at resultatet overføres til 
disposisjonsfondet. Styret ha mottatt budsjett ned på kontonivå. 

Det positive investeringsregnskapet på kr 1.600.000,- overføres til fond.. 

 Revidert budsjett 2018 

Det reviderte budsjettet for 2018 presenteres slik: 

 

Styrets medlemmer får oversendt eget XL ark ned på konto nivå som viser 
justert budsjett for 2018 med et Netto driftsresultat på kr 16.251.714. Dette 
resultatet foreslås overført til disposisjonsfondet. 

Videre oversendes detaljert investeringsregnskap som viser positivt resultat på 
kr 1.600.000, dette foreslås overført til fond. 
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4. SAK NR 27/2018 BUDSJETTFOR 2019 

 Forslag til vedtak 

Styret godkjenner det fremlagte budsjettet for 2019  som viser et Netto 
driftsresultat på kr 10.888.000,-. Det vedtas at resultatet overføres til 
disposisjonsfondet. Styret ha mottatt budsjett ned på kontonivå.. 

Styret tar informasjonen om forventa overføringer de neste årene som 
orientering 

 Budsjettet 2019 

Budsjettet for 2019 presenteres slik: 

Styrets medlemmer får oversendt eget XL ark ned på konto nivå som viser 
budsjett for 2019 med et Netto budsjettert driftsresultat på kr 10.888.000. Dette 
resultatet foreslås overført til disposisjonsfond. 

 Vedtak i styret 
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Søknad – Telemark utviklingsfond

Søknadsnr. 2018-0021 Søknadsår 2018 Arkivsak

Støtteordning Telemark Utviklingsfond

Prosjektnavn Profilering av Telemark som reisemål 2019

Kort beskrivelse

Visit Telemark har som mål å øke omdømme og kjennskap til Telemark for å skape vekst i besøkende 

og i omsetning til reiseliv og tilknyttede næringer.

VT har en omfattende markedsføring med mange aktiviteter gjennom hele året av Telemark som 

reisemål. Vi ser i årets turistundersøkelse at en stor andel, spesielt norske, besøker Telemark jevnlig. 

Også Danmark og Sverige er faste og gode besøkende. Vi må fortsatt jobbe hardt og aktivt for å ta de 

markedsandelene vi har som mål å nå frem mot 2024.

Prosjektbeskrivelse

Vi søker om et bidrag på 1 000 000 NOK for 2019. Dette er en fornyet søknad i tråd med søknaden fra 

2017 som var for 2017 og 2018.

I følge SSB statistikken har vi i sommer hatt en økning på nordmenn på 0,4% og en nedgang fra 

utlandet på 2,2%. Vi ser likevel at det er en økning fra enkelte land som Sverige og Nederland. Vi må 

fortsatt jobbe hardt og aktivt for å ta de markedsandelene vi har som mål å nå på 4,8% frem mot 

2024. 

Visit Telemark har inngått en langsiktig avtale med Telemark fylkeskommune om leveranse av 

reiselivstjenester i perioden 2017 – 2021. Hovedoppgavene i leveransen er å være utøver, pådriver og

koordinator for profilering av Telemark som reiselivsdestinasjon, utviklingen av en helhetlig 

reiselivssatsing i Telemark og utarbeidelse av en overordnet strategi for opplevelses- og 

reiselivsnæringen i Telemark.

Fra 2018 har alle 18 kommuner i Telemark inngått samme avtale med Visit Telemark som også har en 

varighet på 5 år, med oppstart 2018 og ut 2022. 

Vi er takknemlig for bidraget vi har fått fra TUF til samme formål, og håper vi får et nødvendig bidrag 

også i 2019 som i sin helhet vil gå til profilering av hele Telemark.

Samlet gir disse midlene Visit Telemark en god mulighet til å jobbe langsiktig og strategisk med 

helårsmarkedsføring av fylkets mange attraksjoner og opplevelser.

Telemark fylkeskommune har gjennom sin regionale plan for reiseliv og opplevelser, vedtatt i 2011, 

tatt på seg store forpliktelser og ambisiøse mål for utvikling av reiselivet. Reiseliv er en av de fem 

definerte næringer som Norge skal satse på og Telemark fylkeskommune har tatt den naturlige 

konsekvensen av disse statlige føringene, gitt av flere påfølgende regjeringer. SSBs statistikker for 

utvikling innen overnatting i Telemark og markedsandeler i forhold til resten av landet, viser at det er 



RF13.50 – www.regionalforvaltning.no

- 2 -

behov for ytterligere å intensivere arbeidet med å gjøre Telemarks reiselivsbedrifter mer synlige og 

besøkt. 

Visit Telemark skal nå 26. oktober ha sitt årlige markedsmøte med markedsrådet for Visit Telemark. 

Markedsrådet er en sammensatt gruppe på 14 personer fra hele Telemark. Både Visit selskapene og 

de største aktørene er representert her, også næringsråd. VT jobber frem et forslag basert på fjorårets

markedsplan. Denne blir evaluert, Turistundersøkelsen blir lagt til grunn, trender i markedet og 

resultater av den jobben som ble gjort i 2018. Så jobber markedsrådet sammen om å justere denne til

ytterligere. Til slutt blir markedsplanen godkjent av styret i Visit Telemark. 

Styret i Visit Telemark skal samles i slutten av november for å lage en ny strategi for selskapet. I denne

prosessen vil det bli lagt vekt på bl.a. reiselivsaktørene sine basisavtaler med Visit Telemark, regional 

plan for reiseliv og opplevelser og det årlige handlingsprogrammet til fylkeskommunen. 

Visit Telemark jobber, og skal fortsette å jobbe, for helårsturisme, med fokus på alle fire årstider. Vi 

ønsker en strategi hvor vi er «always on», bygge på merkevaren Telemark for å løfte frem mangfoldet 

og variasjonene i fylket. Vi har et nytt kampanjeslagord fra 2018 som er «Eventyr i pose & sekk». 

I dagens samfunn reiser vi mye mer på tur og ferie enn tidligere. Det er weekendtur, partur, familietur,

barn med besteforeldre og spontane turer. Visit Telemark jobber etter et årshjul hvor vi underbygger 

aktivitetene som skjer i fylket til enhver tid. Dette synliggjøre Telemark enda mer i konkurransen med 

andre reisemål. Vi setter fokus på potensialet av reisende innenfor eget fylke, samt at Telemarks 

reiselivstilbud blir valgt fra tilliggende regioner. Norske kunder fra nærmarkedet utgjør fortsatt vårt 

desidert største marked. Dette gjelder også for utenlandsmarkedet. Her er Danmark og Tyskland de 

største markedene, samt Sverige og Nederland.

To av de overordnede målene i fylkeskommunens plan er følgende: 

• Å øke Telemarks andel av det norske markedet med 1 prosentpoeng fra nivået i 2011 på 3,8%. 

Veksten skal skje både i innenlandsmarkedet og i utenlandsmarkedet.

• Driftsresultat for alle ledd i verdikjeden skal løftes og stabiliseres over 2% innen 2017, og over 4% 

innen 2024.

Fylkeskommunen har satt ambisiøse mål for vekst i markedsandel. Visit Telemark skal jobbe hardt for 

å nå disse målene. Vi har satt oss delmål, som vi mener er mer realistisk å oppnå gitt årets resultater. 

Se punkt under spesifikasjon og prosjektmål. For 2017 var andelen av norske markedet på 3,81% som 

er en nedgang fra 2016 på 4,09%. Det jobbes hardt og målrettet for å øke andelen til Telemark 

sammenlignet med resten av landet. Vi har en utfordring i at det per i dag ikke er noe verktøy for å 

måle utvikling i omsetning, og heller ingen automatikk i innhenting av besøkstall for andre 

opplevelser enn overnatting. Turistundersøkelsen vil derimot gi oss svar på forbruk per besøkende 

som vi vil kunne måle i årene fremover.

Det er viktig med klare og tydelige mål og en enhetlig satsing hvor reiselivsnæringen i Telemark står 

samlet. Det er nødvendig med en samlet profilmarkedsføring, samt at vi løfter enkelt bedriftene og 

opplevelsene i fylket.
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Kontaktopplysninger

Funksjon Navn Adresse/poststed Mobil

Søker /
Prosjekteier

Visit Telemark AS
Org.nr:913193423

Uniongata 18 
Kunnskapsverkstedet
3732 SKIEN

95215533

Kontakt-
person 

Caroline Laurhammer Uniongata 18 
Kunnskapsvekstedet
3732  SKIEN

95215533

Prosjekt-
leder

Caroline Laurhammer Uniongata 18 
Kunnskapsverkstedet
3732  SKIEN

95215533

Mottatt offentlig støtte tidligere: Ja

Visit Telemark har tidligere mottatt offentlig støtte for felles nytte av markedsføring av Telemark.  Vi 

har ingen søknad inne per i dag som vi ikke har fått svar på.

TUF (Telemark Utviklingsfond)

 - 500.000 i 2017 til Telemark Alpin og vintermarkedsføring

 - 1.000.000 i 2018 (hvor 500.000 går til Telemark Alpin og vintermarkedsføring og 500.000 til Visit 

Telemark og sommermarkedsføring)

Midlene fra TUF er unntatt regelen om offentlig støtte. Dette fordi midlene går til markedsføring 

generelt og til hele Telemark.

 - TFK 200.000 til strategiprosess i Visit Telemark for 2017 og 2018

Spesifikasjon

Bakgrunn

Reiselivet i Telemark er en sterkt konkurranseutsatt næring, samtidig som det er en viktig 

eksportnæring for fylket. Omsetning i næringen gir store ringvirkninger over i andre sektorer, 

eksempelvis handel, byggevirksomhet og transport. Lønnsomme reiselivsbedrifter gir også et 

grunnlag for bosetting og sysselsetting i hele fylket. Telemarks reiselivsnæring har i en lengre periode 

totalt sett opplevd å få redusert sine markedsandeler i forhold til konkurrerende reiselivsregioner, 

men har de siste årene samlet seg i stadig større grad om felles tiltak, både fylkesvis og regionsvis 

innen fylket. Disse tiltakene, støttet av Telemark fylkeskommune, har gitt positive resultater og et 

ønske i næringen om å fortsette dette arbeidet og samarbeidet.

Det er en stor utfordring for Telemark å synliggjøre vår region til sammenligning med øvrige store 

reiselivsdestinasjoner. Innovasjon Norge har lagt igjen 225 000 000 i Nord-Norge de siste årene. 

Fjord-Norge viser til en halv milliard i markedsføring av fjordene på Vestlandet. Visit Oslo har 

driftsmidler på 15 600 000 per år og kan søke tilskudd utover dette. Trøndelag Reiseliv AS har fast 

tilskudd på 8.5 millioner per år og kan søke tilskudd utover dette.

Sommeren 2018 har ifølge reiselivsaktørene vært veldig bra. Spesielt blant campingplassene i fylket 

har det vært en flott økning. På SSB-statistikken har hotell hatt en økning på 9,9%. SSB statistikken 

viser at camping har hatt en nedgang på totalt 4,4%. Dette stemmer ikke helt med tilbakemeldingene 
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fra campingplassene i Telemark som forteller om tidenes sesong grunnet det flotte været. Vi ser at 

innendørsaktiviteter i fylket har hatt nedgang grunnet for godt vær, mens bl.a. Bø Sommarland, 

Gaustabanen og Gaustatoppen har hatt fin økning. Det har vært mange turgåere og badegjester ved 

både kysten og ved innlandsvannene i Telemark. Gaustabanen har en økning på 19%. Marispelet, 

Dyrskun og Treungenfestivalen har hatt en økning, mens Bluesfestivalen og Wrightegaarden hadde en

liten nedgang. Dette betyr at vi må fortsette å synliggjøre og markedsføre de aktivitetene og 

opplevelsene vi har i fylket vårt for å tiltrekke oss flere turister til Telemark.

TelemarksVeka gav oss veldig mye synlighet i år. I tillegg til TV-sendingene som hadde 950 000 seere 

og sendinger fra 8 kommuner i Telemark, fikk vi i år også stor synlighet gjennom sosiale medier. Det 

var bl.a. skistjernene som skapte god synlighet gjennom hele perioden de var i Midt-Telemark. I 

tillegg ble TV-sendingene også vist i sosiale medier og delt over 4 000 ganger noe som resulterte i 2 

millioner likes. Det betyr god ringvirkningseffekt. Venner og bekjente er også den viktigste kanalen 

som gjør at besøkende vil komme til Telemark. Dette ifølge årets turistundersøkelse. TelemarksVeka 

har blitt mer etablert som et Telemarksprosjekt, og dette må vi jobbe videre med for å forankre 

ytterligere. Det er en flott avtale med TV2 hvor vi får vist frem hele fylket vårt i flere kanaler i hele 7 

dager i forkant av en viktig sommersesong. 

Med bakgrunn i en god merkevarebygging og målrettet markedsføring av Telemark som 

besøksdestinasjon, er det hele tiden et behov for å fornye og endre kurs i et raskt skiftende og 

brukerstyrt marked. Vi må sette av tid til, og bruke ressurser til slagkraftige kampanjer som gir økt 

synlighet og er salgsutløsende.  Dette søkes det midler til for å få til. Det vil bety større synlighet for 

Telemark inn i de prioriterte markedene, i henhold til markedsplan. Vi må fortsette å øke innsatsen 

for at Telemarks reiselivstilbud blir valgt også fra nærmarkedet i Telemark, tilliggende regioner og 

prioriterte utenlandsmarkeder. Norske kunder fra nærmarkedet utgjør fortsatt vårt desidert største 

marked. Å vinne oppmerksomhet er nødvendig for å være inkludert i en kundes vurdering og 

derigjennom bli valgt som reisemål. For å komme dit må Telemark bli enda mer synlig i konkurransen 

med andre reisemål.

Prosjektmål

Mål med aktivitetene det søkes midler til er å beholde de besøkende vi allerede har i Telemark, å få 

de som besøker oss til å bli lengre, og å tiltrekke oss enda flere førstegangsbesøkende. Da vil vi skape 

lønnsomhet for reiselivsnæringen i Telemark. 

Vi vil samtidig arbeide for å beholde det positive omdømmet vi har i Telemark, beholde og øke 

anbefalingsvilligheten til de som besøker oss samt arbeide for kompetanseheving og godt samarbeid i

bedriftene i Telemark. Dette vil kunne føre til at Telemark lykkes med en markedsorientert 

produktutvikling og leveranse av opplevelser til målgruppene. 

Vi arbeider for å nå målene i Regional plan for reiseliv mot 2024:

• Øke markedsandelen fra 3,3% (2017) til 4,8% i 2024 i det norske markedet på sommersesongen.

• Øke omsetningen i reiselivet med 4%.

Visit Telemark har satt seg mål i markedsplan for 2019; 

•    Øke markedsandelen fra 3,3% (2017) til 4,8% (2024).
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•    Driftsresultat for alle ledd i verdikjeden skal stabiliseres over 2 prosent innen 2017, og over 4 

prosent innen 2024.

•    Øke og beholde gjestetilfredsheten for besøkende til Telemark, målt ved omdømmeundersøkelse 

og turistundersøkelse hvert annet år. Per i dag 8,7 på tilfredshet og 8,8 på anbefalingsvillighet (norsk 

marked).

•    Fornøyde basisavtalemedlemmer. Måles med online spørreskjema hvert år. Mål 8 av 10.

Forankring

Planene og arbeidet til Visit Telemark er forankret i Regional plan for reiseliv og opplevelser av 2011. 

Vi følger også årlige handlingsprogram som hører til under denne. Søknaden er forankret hos Visit 

Telemark. Den vil også blir brukt på markedsaktiviteter forankret i markedsplanen til Visit Telemark 

som er utarbeidet sammen med markedsrådet som representerer alle deler av Telemark. Halvparten 

av midlene vi søker om går til sommer, og halvparten til vinter. På vintermarkedsføringen er det 

Telemark Alpin som disponerer midlene i tett samarbeid med Visit Telemark. Både daglig leder og 

markedssjef i Visit Telemark er med på styremøtene til Telemark Alpin.

Forankringen innebærer også at de søkte midlene forsterkes inn i aktivitetene med næringens egne 

midler til de ulike tiltakene. Positiv tilbakemelding fra næringen for årets aktiviteter bidrar også til en 

sterkere forankring i næringen og tillit til Visit Telemark for god bruk av offentlige virkemidler til 

markedsføring.

Prosjektorganisering

Aktivitetene på sommer organiseres gjennom Visit Telemark og midlene på vinter gjennom Telemark 

Alpin i tett samarbeid med Visit Telemark. 

Visit Telemark koordinerer også enkelte aktiviteter opp mot eksterne internasjonale 

samarbeidspartnere, som Innovasjon Norge, transportaktører som Color Line, Fjordline etc., og inn 

mot de kanalene som benyttes for kjøp av markeds- og kompetansetjenester lokalt, regionalt og 

nasjonalt. Deltakende destinasjonsselskap og bedrifter bidrar med egne midler og innhold til 

aktivitetene, også koordinert fra Visit Telemark.

Samarbeidspartnere

Vi har mange samarbeidspartnere. I forbindelse med ny markedsplan for 2019 så har vi et 

representativt og godt markedsråd som er med å utarbeide markedsplanen for 2019. Der er alle de 

lokale destinasjonsselskapene representert, samt andre aktører med kompetanse på markedsføring. 

Det er viktig i markedsrådet at hele Telemark er representert, så vi får en god forankring som vi kan 

jobbe videre med.

Andre samarbeidspartnere er først og fremst alle aksjonærer og basisavtalemedlemmene i Visit 

Telemark. Telemark Alpin, Telemark fylkeskommune, TUF, kommunene og næringsselskapene i fylket. 

De lokale Visit kontorene som Visit Grenland, Visit Rjukan m.fl. som også sitter i markedsrådet. Visit 

Telemark samarbeider også med interesseorganisasjoner, NIA, NHO, samt eksterne leverandører av 

tjenester innen markedsføring og kompetanseutvikling som nevnt under punkt om 

prosjektorganisering. Alle med felles formål om helårsmarkedsføring av Telemark.
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Aktiviteter

Vi har et tett og koordinert samarbeid med Telemark Alpin som i hovedsak forvalter de største 

kampanjene på markedsføring av vinterdestinasjonene. Visit Telemark jobber også med 

vintermarkedsføring gjennom sesongen, i dialog med aktørene på vinter. Visit Telemark går i år inn 

med 250 000 til kampanjer i samarbeid med Norske Fjell SA og Innovasjon Norge. Dette for sesongen 

2018 /2019. Vi legger også opp til et samarbeid med eksterne selskap som transportselskaper, 

Innovasjon Norge og andre destinasjonsselskap utenfor Telemark som går inn i felles kampanjer med 

Telemark.

Visit Telemark arbeider med en rekke større og mindre aktiviteter. Vi skal fremme attraksjoner og 

reiselivsprodukter for medlemmer, Telemark Fylkeskommune og kommunene, gjennom hele året.  De

søkte TUF-midlene vil benyttes av Visit Telemark på prosjekter som er relatert til å skape stor 

synlighet (volum) og hvor merkevaren Telemark skal fremkomme tydelig. Vi vil da trekke frem 

følgende prosjekter/store aktiviteter: TelemarksVeka 2019, markedsaktiviteter i Norgesmarkedsføring 

som gir stor synlighet (Boards, radio, videoannonsering e.l.), kampanje innenfor Content Marketing 

(eksempelvis kjente personer som formidler Telemark) samt en forsterkning på de internasjonale 

markedene Danmark og Tyskland, både sommer og vinter. Mye av kostnadene vil gå til kjøp av plass i 

betalte og digitale kanaler. Halvparten av søkte midler vil bli brukt på vinteren og administrert av 

Telemark Alpin. De enkelte tiltakene blir endelig planlagt og spesifisert i løpet av Q4 18 og Q1 2019 i 

samråd med blant annet Markedsrådet.

Alle aktivitetene vil ha fokus på følgende: Utnytte styrken i merkevaren Telemark gjennom alle 

kampanjer (bygget på kontrastkonseptet) Samarbeide effektivt med andre destinasjonsselskap i fylket

for å arbeide smartere og mer effektivt sammen. Internett skal være vår viktigste distribusjonskanal, 

og bærende i alle markedsaktiviteter. Opparbeide og utvikle Visit Telemark til å bli det viktigste 

responsverktøyet i alle markedskampanjer. Vi vil fremstå som moderne og troverdige i vår 

markedskommunikasjon.

Dette fokuset skal gi: 

 - Tydelig identitet 

 - Høy grad av synlighet på nett 

 - Målrettet og resultatbasert markedsføring 

 - Spydspisstrategien vil fortsatt gjelde for å trekke volum til Telemark med spissing på 

produktkonsepter som treffer målgruppens behov samt geografiske spydspisser. 

Våre spydspisser er:

 - Telemarkskanalen

 - Gaustatoppen

 - Bø Sommarland

 - Telemarkskysten/bading

 - Telemark sine skidestinasjoner/Telemark Alpin
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 - Rjukan – Notodden Industriarv som er på UNESCO sin liste over verdensarvsteder

Telemarks merkevare bygget på kontrastkonseptet vil være bærende element i 

kommunikasjonsstrategien. Fundamentet vil være: 

 - Kontrast i profil og kommunikasjon 

 - Å formidle det rike tilbudet i Telemark

 - Finne riktige målgrupper

 - Gi turistene en «reason to go» til Telemark

Målgrupper

Til nå har Visit Telemark styrt hovedsakelig etter utvalgte målgrupper i sin markedsføring. Vi har i 

tillegg henvendt oss til mange ulike målgrupper gjennom historier, sosiale medier og i våre 

nyhetsbrev. Telemark har et svært variert tilbud av aktiviteter og opplevelser, og mange ulike former 

for overnatting. Vi har også ulike målgrupper sommer og vinter. En ny strategi vil i større grad 

underbygge hver og en opplevelse og aktivitet mot de mest relevante målgruppene. Det betyr 

spissing av budskap og målgrupper. Vi ønsker å forsterke synligheten av hver aktør og deres 

aktiviteter ut i markedet. På denne måten når vi ut til et bredere utvalg av potensielle besøkende og 

kan skreddersy mer mot flere ulike målgrupper.

Visit Telemark vil også fortsette sin overordnede spydspissmarkedsføring og da mot de målgruppene 

vi mener er de største og viktigste for Telemark. Det er barnefamilier, og deretter parreisende, som 

Telemark har mest besøk av i henhold til årets Turistundersøkelse.

Resultat

Resultatet av aktivitetene skal gi økt reiselivstrafikk til Telemark og gjennom dette økt lønnsomhet i 

reiselivsbedriftene. Dette er tidligere beskrevet i søknaden. Telemarks omdømme og kjennskap i 

markedene skal styrkes ytterligere. Visit Telemarks arbeid inn mot reiselivsnæringen skal gi mer 

kompetanse i reiselivsnæringen og bidra til at næringen kan jobbe målrettet mot markedsorientert 

produktutvikling og leveranse av egne produkter og tjenester som igjen vil gi positivt omdømme for 

hele næringen. Utfordringen med overordnet profilering er å gi konkrete og målbare resultater fra et 

år til et annet. Dette vet vi at Visit Norway også jobber for å utarbeide metoder for å få til. Det er en 

generell utfordring for reiselivet i landet.

Effekter

Vi ser varierende effekt i reiselivet i Telemark. Det er ikke en jevn økning eller nedgang, men vi ser at 

aktivitet skaper engasjement og trafikk. Det varierer fra bedrift til bedrift, noen ser stor økning, andre 

en svak økning og noen har hatt nedgang. Dette er også likt for resten av Norge. Vi ser at nettsidene 

til Visit Telemark stadig øker i interesse og engasjement. Vi ser også gode resultater av kampanjer vi 

gjør i Visit Telemark. Turistundersøkelsen viser at sidene til Visit Telemark ligger på topp når det 

gjelder å hente informasjon i forkant av både førstegangsbesøk og gjenbesøk.

Vi vet at vi kan fortsette med mye av det gode arbeidet vi gjør, samtidig må vi jobbe for slagkraftige 

kampanjer for å få synlighet og oppmerksomhet. Vi må også være tidlig ute i forkant av sesongene, 

skape salgsutløsende kampanjer og historier og konsentrere oss om hovedformålet vårt. 

Markedsføring og profilering av Telemark for å øke markedsandeler. Kampen om kundene er stor.
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Tids- og kostnadsplan

Tidsplan

Midlene det søkes om vil brukes mot sommeren 2019 og vintersesongen 2019/2020. Vi har allerede 

startet arbeidet med markedsplanen samt planlegging av TelemarksVeka 2019. Midlene vil bli brukt i 

henhold til dette. Telemark Alpin jobber nå med hovedsesongen 2018/2019, og vil etter denne gjøre 

nye evalueringer og tiltak for å skape ytterligere synlighet og besøk for sesongen 2019/2020. Det er 

da veldig viktig med en forutsigbarhet om midler for neste sesong.

Kostnadsplan

Tittel 2018 2019 2020 SUM

Danmark sommer   140 000   140 000

Fjordline/Color 
Line-samarbeid   300 000   300 000

Innholdsmarkedsføring   300 000   300 000

Norgesmarkedsføring  1 000 000  1 000 000

TelemarksVeka   220 000   220 000

Tyskland sommer   420 000   420 000

Vintermarkedsføring  1 500 000  1 500 000

Sum kostnad 3 880 000 3 880 000
Timer er inkludert i kostnader. Kostnadsoppstillingen inkluderer ikke alle markedsføringstiltak men de hvor 

TUF-midlene ønskes benyttet.

Vintermarkedsføring utføres av Telemark Alpin med følgende forventet oppstilling:

Matching fra Color Line 750 000

Næringen 250 000

TUF 500 000

Markedsføring sommer Norge:

Forventet budsjett på Aktørkampanje hvor næringen kjøper seg inn 500 000 NOK med fokus på digitale 

artikler og online annonsering.

Forventet budsjett profilmarkedsføring 500 000 NOK med fokus på tiltak som:

- Markedsføring store flater (radio, TV, Boards) 

- Online-annonsering og videoannonsering

Forventet budsjett på innholdsmarkedsføring 300 000 NOK med fokus på tiltak som:

- Anbefalinger fra kjente personer (filmer)

- Digitale artikler

- Bloggere/influcere

Markedsføring sommer utland:

Forventet matching fra Fjordline er lagt inn i kostnader. Mange av aktivitetene i utlandet utføres i samarbeid 

med Visit Norway. Matching fra dem kommer i tillegg.

Finansieringsplan

Tittel 2018 2019 2020 SUM

Color Line vinter   750 000   750 000
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Egeninnsats   200 000   200 000

Fjordline-samarbeid   350 000   350 000

Næringen Telemark   580 000   580 000

Telemark Utviklingsfond  1 000 000  1 000 000

Telemark Utviklingsfond  1 000 000  1 000 000

Sum finansiering 3 880 000 3 880 000
Dette er forventet finansiering. Næringen bidrar både med midler fra basisavtaler med Visit Telemark samt 

ekstra kjøp på kampanjeaktiviteter. I tillegg bidrar både Color Line på vinter og Fjordline på sommer inn i 

aktivitetene. Fjordline har de siste årene bidratt med matching inn på markedsføring i Tyskland - i tillegg til 

matching fra Visit Norway (ikke inkludert her). Fjordline har også bidratt i en felles vandrekampanje med Visit 

Telemark i 2018 som vi ønsker å videreføre i 2019.

Geografi

800-Telemark

Vedleggsliste

Dokumentnavn Filstørrelse Dato
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