
1004.2018

ÅRLIG GJESTEUNDERSØKELSE



Innhenting av gjestedata

• Langsiktig og kontinuerlig behov

• Samkjøre felles og egne undersøkelser

• System for innsamling av e-postadresser

• Sikre et representativt utvalg

• Medlemsbedrifter må delta aktivt



Fordeler

• Benchmarking 
• Destinasjon

• Sesong / måneder

• Utvikling år til år 

• Store kostnadsbesparelser 

• Kontinuitet – hele året / årlig

• Bedre grunnlag for produktutvikling
• Større gjestetilfredshet

• Økt lønnsomhet



Felles gjesteundersøkelse, året rundt

Sommer Vinter

Destinasjonsspesifikk del

Benchmark spm

Språk
Periode reist

Identisk spørreskjema
Felles KPIer

Hovedreisemål / hvor var du lengst?

Eks. Bærekraft

Valgfri



GDPR

• Trer i kraft 25, mai 2018 (EU og EØS)

• Ikke noe nytt!

• Behandling av personopplysninger 

• Strengere sanksjoner (4% årlig omsetning)

• Tekniske og organisatoriske tiltak må være på plass og kunne 
dokumenteres
• Informasjonsplikt

• Oppbevaring, lagring og sletting av data

• Aktivt samtykke!



Rekruttering av respondenter 
den største utfordringen!

• Alle med online booking:  avkrysning for aktivt samtykke for utsendelse.

• Kan være del av oppfølging av gjestene i ettertid «Takk for turen, 
velkommen tilbake…»

• Innsamling av e-postadresser på webside/bookingside.

• For de som ikke har online booking: 
• iPad stående ute med påmelding (samle e-postadresser) – krever oppfølging

• Andre muligheter? - Tilpasses de enkeltes systemer/rutiner

• Klare avtaler vedr eierskap og bruk av adressene.

• Kampanjer på web og Facebook mulig – dekke inn også potensielle 
gjester (ikke vært i NN før)



What’s in it for me?

Gjest: mulighet til å vinne reisepremie med verdi på 10 000 NOK

Reiselivsbedrift og destinasjonsselskap: 

• Verdifull gjesteinformasjon til bruk i utvikling og forbedring.
• Sammenligne sesonger og måneder mot hverandre.

• Mulighet til analyse på Nord-Norge og destinasjonsnivå.
• NB: Analyse må ha minimum 100 respondenter innenfor valgte 

sesongperiode.



Finansiering

• Sommer i Nord

• Arctic-365

• Destinasjonsselskaper / prosjekter på spesifikk del – eks. 
Bærekraft Tromsø

• Andre kan kjøpe data (dersom de bidrar til rekruttering av 
respondenter)

• Inkluderer ikke innhenting av respondenter



Test av undersøkelse

1. Trykk på lenke i mail

2. Besvar undersøkelsen på norsk
1. Del gruppen i to: besøkt / ikke besøkt
2. Besøkt: Hvilket område besøkt lengst -> velg Tromsø eller Lyngen

3. Noter ned:
1. Spm som er vanskelige å forstå
2. Evt. skrivefeil o.l.
3. Forslag til endringer / forbedringer
4. Kommentarer ift. innsamling av data
5. Annet..

NB! Øverst i høyre hjørne, skriv Besøkt ja/nei og Tromsø/Lyngen


