
 

WORKSHOP

PRODUKTER/PAKKER

VINTER
VINTERTURISTENE HAR 
ULIKE BEHOV - VI VIL NÅ 
TILPASSE PRODUKTENE

INVITASJON
TROMSØ 29-30. AUG 
MIDT-TROMS/SENJA  31.AUG-1. SEPT 
ALTA 6-7. SEPT  
HONNINGSVÅG 8-9. SEPT  
NORD-TROMS 12-13. SEPT  
VESTERÅLEN/LOFOTEN 19-20. SEPT  
NARVIK 21-22. SEPT  



BAKGRUNN OG HENSIKT
I Arena Lønnsomme Vinteropplevelser har vi utviklet et kunnskapsgrunnlag - en segmenteringsmodell - om de 
internasjonale vinter- og nordlysgjestene som besøker oss. Vi ser det er sprik mellom kundenes etterspørsel og 
produktene/pakkene vi lager og selger. Nå vil vi gjøre noe med dette og vi inviterer til 7 workshops for å tilpasse 
eksisterende produkter/pakker og utvikle nye pakker i tråde med et internasjonale vintergjester vil ha. I 
workshopene blir segmenteringsmodellen presentert, vi skal jobbe praktisk med tilpassing og utvikling av 
produkter og vi skal arbeide med distribusjon og salg. Dessuten blir det anledning å treffe kolleger og diskutere 
problemstillinger du er opptatt av innenfor tema produktpakking, distribusjon og salg av vinterprodukter.

PROGRAM 
Dag 1 
12.00 Lunsj 
13.00 Hvem er vintergjestene - hvilke opplevelser 
 vil de ha? 
15.00 Disse vinteropplevelsene selger godt i dag 
16.00 Pakketering og produktutvikling 
 Egenaktivitet 
18:30 Avslutning faglig program 
19:00 Middag

Dag 2 
08:30 Distribusjon og salg 
10:30 Praktiske eksempler 
11:30 Lunsj 
12:30 Spørsmål - diskusjon og avtale om  
 oppfølging 
13:30 Avslutning 



 

PÅMELDING PÅ 
WWW.VINTERTROMS.NO 

INNEN  
24.8.16 

RING MARIELL 452 55 154 
OM DU HAR SPØRSMÅL

DELTAKERAVGIFT
Deltakelse koster kr 1 500 per person. 
Deltakeravgiften dekker deltakelse på workshopen, 2 lunsjer og middag og et kompendium som inneholder 
presentasjonene fra kursholderne.

Alle klyngebedrifter i Arena Lønnsomme Vinteropplevelser og andre bedrifter som satser på utvikling av lønnsom 
vinterturisme er velkommen til å delta på workshopene.

HVEM KAN DELTA?

PILOTBEDRIFTER

På workshopene vil vi rekruttere pilotbedrifter som får ekstra oppfølging for fullstendig implementering av 
segmenteringsmodellen - i hele kundereisen.

http://www.vintertroms.no
http://www.vintertroms.no


MARIELL HAGEN, BBR AS
Mariell har solid erfaring fra produktpakking, 
prising og kalkulering. Hun har også god 
kunnskap om online-salg og distribusjon. Mariell 
er ansvarlig for gjennomføring av workshopene

VI HAR SATT SAMMEN ET KOMPETENT TEAM SOM 
INNLEDERE PÅ WORKSHOPENE. BØRRE BERGLUND VIL 
LEDE ARBEIDET.

AGNETE RYENG, VTR AS

Agnete er vår spesialist på segmentering og 
kan mye om hva vintergjestene egentlig vil 
oppleve. Agnete brenner for å omsette denne 
kunnskapen i salgbare produkter og 

GUNNAR HILDONEN, GUIDEGUNNAR

Gunnar er en av våre mest erfarne Nordlys-
guider og har solid kunnskap om vintergjestene 
og hvilke produkter de vil ha. Gunnar har også 
bred erfaring fra bruk av ulike salgskanaler og 
deler disse med deltakerne på workshopene.


