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Up Norway

Hvordan gjøre samspill med salgsledd 
til vinn-vinn?



Norge; et unikt komplisert land å 
planlegge en reise i



Norsk konkurransekraft

Kilde: WEF (2017), Travel & Tourism Competitiveness Report



Artikkellink: https://www.washingtonpost.com/gdpr-consent/?destination=%2flifestyle%2ftravel%2fthis-writer-tried-booking-the-
same-vacation-four-ways-the-results-might-surprise-you%2f2019%2f02%2f21%2fd5cc9c24-3077-11e9-86ab-
5d02109aeb01_story.html%3futm_term%3d.6f1ec6a562a9%26fbclid%3dIwAR3IAEGVIU9Y1yjcyeed_ax-KbB6PXDa-
TfC22OrCPHg0loTb02LEhTeOJg&fbclid=IwAR3IAEGVIU9Y1yjcyeed_ax-KbB6PXDa-
TfC22OrCPHg0loTb02LEhTeOJg&utm_term=.e9201d31df6e



• Up Norway: hvem er vi og hva er det vi prøver på? 

•Markedsføring, salg og administrasjon: prising som 
virkemiddel & effektivisering

•Diskusjon: Hvem har lykkes i Nord-Norge og hvorfor? 

Agenda



Up Norway - The Movie

https://youtu.be/38MVcKhefuY

https://youtu.be/38MVcKhefuY


Forretningsmodell

Verdiløfter

1. We take frustration out of booking and 
save you hours online by tailoring 
personalised trips that’ll leave you 
thrilled and inspired.

2. We use our insider knowledge and 
extensive local contact network to 
match you with the perfect journey.

3. We transport you beyond the standard 
tourist trails and closer to the heart of 
Norway, with an emphasis on quality, 
sustainability and ease of use.



Our mission is to create 
meaningful experiences 
by making the optimal 
match between 
modern travellers and 
our local partners.





https://cl.ly/4c4146ad85a1



Forutsetning for alt: Synlighet



«Jeg skal prise meg så jeg blir lønnsom 
dersom jeg selger gjennom en partner, og 
enda mer lønnsom hvis jeg selger direkte»



Hvorfor får ikke Helgeland like mange 
internasjonale besøkende som Lofoten eller 

Tromsø? 





Mulighetsrom: Effektivisering av 
bookingadministrasjon



Fakturering

1. Ordrebekreftelse som
fakturaunderlag

2. EHF eller lesbar PDF 



Eks. Bra ordrebekreftelse



Eks. Nyttig tilleggsinfo



1. Tilgang til å gi et tilbud til gjest uten å måtte kontakte 
opplevelsestilbyder à tilgang på korrekt brutto og 
nettopris, mulighet til å se kapasitet.

2. Tilgang på profesjonelle bilder og oppdatert informasjon 
på norsk/engelsk.

3. Umiddelbar eller rask bekreftelse på booking.
4. Ordrebekreftelse med momsspesifikasjon som fungerer 

som fakturaunderlag.
5. Faktura via EHF snarlig etter besøk.

Hvordan kan salgsleddet være en bedre partner for 
tilbyderne?

Ideelt scenario: incoming perspektiv



1. Hvis du vil selge gjennom partnere à velg en 
prisstrategi som gir salgspartner incentiv til å selge 
deg.

2. Gjør det enkelt å selge å deg! 

3. Gjør tiltak for å øke attraksjonskraften til de rundt 
deg. 

Win win



Torunn Tronsvang
torunn@upnorway.com

+47 99 26 28 58

Up Norway

- Made by insiders 
for the modern traveler


