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Forretningsidé Visit Trondheim 

• Visit Trondheim er destinasjonsselskapet for organisasjoner, institusjoner, bedrifter og 
offentlige etater som har interesser knyttet til reiselivsnæringen i Trondheim og 
Trondheimsregionen. 

 

• Destinasjonsutviklingsarbeidet skal skje på en koordinert måte med samarbeidspartnere 
innen samfunns, nærings og reiselivsutvikling.  

 

• Visit Trondheim har som oppgave å definere og utøve vertskapsfunksjonene og 
profilmarkedsføringen, selge og markedsføre samt medvirke til utviklingen av Trondheim 
og Trondheimsregionen som turist, shopping, møte, kultur og arrangementsby. Visit 
Trondheim skal bidra sterkt til at alle aktører drar i samme retning, for å sikre at Trondheim 
inntar ønsket posisjon som destinasjon og innfrir ønsket ambisjonsnivå i forhold til 
attraktivitet og omdømme. 



Hva er Trondheim og Trondheimsregionen i dag? 

• Teknologihovedstad 

• Kunnskapsbyen 

• Miljøbyen 

• Historisk hovedstad 

• Idrettsbyen 

• Forskning og utviklingsbyen/ regionen 

 

• Laksehovedstad? 

 

• Hva mer? Har vi en klar identitet? Er det mulig å enes? 

• Hvor mange identiteter kan et sted ha? 



Reiselivsprofil 

Erkjennelse at vi ikke er en ting – men ALT….mangfold er viktig for de besøkende. 

 

Derfor valgte vi Visit MY Trondheim 

 

Alle kan velge sin historie å fortelle: BESØK MITT TRONDHEIM 

 

 



Hva skaper vekst i på et sted/by/ region? 3 B er 

Bostedsattraktivitet 

 

Bedriftsattraktivitet 

Vekst  

= 

arbeidsplassvekst 

Besøksattraktivitet 



Hvorfor er omdømme og attraktivitet viktig? 

• Besøkende har mange valg 

• En kongress arrangør har mange valg 

• Konkurransen om kundene er sterk 

• En næringsutvikler har mange valg 

• En student har mange valg 

 

• DERFOR MÅ vi jobbe med omdømme og attraktivitet for å være «first in mind» 

 

 

 



Trondheims USPer – WHY Trondheim? 

• Historisk 

• Kompakt 

• Kunnskap og teknologi 

• Mat i fokus 

• Gøy på landet – midt i byen: natur, atmosfære, kultur, fiske 

 



Definisjon på omdømme er: 

• Omdømme er et populært og stadig mer brukt ord innen medier og kommunikasjon. 

Omdømme defineres i denne sammenheng gjerne som "summen av 

forventninger omgivelsene har til et selskaps produkter, service og aktiviteter i 

forhold til forretningsmessige, sosiale og finansielle prestasjoner”. Omdømme 

oppstår altså i skjæringspunktet mellom forventninger og opplevelser, som skapes av 

det aktuelle selskapets eller organisasjonens løfte og levering. Det er altså ikke bare 

hva som leveres (opplevelsen) som avgjør omdømmet, men kanskje snarere hva 

som leveres i forhold til hva som ble lovet (forventningene). Forventningsstyring er 

følgelig sentralt i omdømmearbeid.  

 

• Omdømme brukes også om merkevarer, da som eksempelvis «brand image», og 

tilsvarende om en organisasjon eller bedrift, da eksempelvis som «corporate image». 



Holder Trondheim det vi lover? 

• Forventninger og opplevelsen? 

 

• Hva forventes av omverdenen når vi sier at vi er Teknologihovedstaden? 



Definisjon på attraktivitet er:  

 

• Iflg Telemarksforskning skapes et steds attraktivitet av omdømme som igjen skapes 

av areal og bygninger, ameniteter – stedlige goder og sist men ikke minst av identitet 

« stedets ånd».  

 

 

 



Forprosjekt: Utredning om organisering av en offensiv satsing på 

Trondheims attraktivitet og omdømme 

• En gruppe ( 9 aktører) som besøkte Gøteborg i mai 2013 har blitt enige om å lage et 

utkast til et mandat for å utrede muligheter, fordeler og ulemper med å gjennomføre 

strukturelle endringer ift hvordan det jobbes med attraktivitetsutvikling og omdømme 

 

• Mandat for en utredning foreslås etablert med utgangspunkt i følgende 

problemstilling: 

 

”Hvordan  samle kreftene om å styrke Trondheim som en 
attraktiv destinasjon og storbyregion, med godt 
omdømme som fremmer utvikling av byen, regionen, 
næringsliv, forskning og utdanning” 



DET ER KONKURRANSE OM OPPMERKSOMHET, HODER OG 

GODER (OG DEN VIL ØKE!) 

Trondheim 

 

Omdømme 

Attraktivitet 

 

Attraktivt 
å bo her! Attraktivt 

å etablere 
her! 

Attraktivt 
å besøke! 

Attraktivt 
å jobbe 

her! 

Attraktivt 
å studere 

her! 

Attraktivt 
å flytte 

hit! 

Attraktivt 
å forske 

her! 

Attraktivt 
å leve 
her! 

Attraktivt 
å BLI her! 

 PÅSTAND : Vi er ikke flinke nok til å 
anerkjenne viktigheten alle disse 
faktorene, og hvor viktig summen av dem 
er for Trondheims omdømme 

 
 En sterk anerkjennelse av betydningen av 

omdømme og attraktivitet vil være den 
sterkeste katalysator for samhandling om 
utvikling 
 

 Dersom viktigheten av omdømme og 
attraktivitet forankres strategisk hos alle, 
og organiseres effektivt, vil vi ha 
muligheten for å vri arbeidet fra prosjekt 
og enkeltaktiviteter til strategisk utvikling 
av storbyregionen. 

 



Oppgaven er:  

Det ønskes anbefalinger på følgende problemstilling:  

 

”Hvordan  samle kreftene om å styrke Trondheim som en attraktiv destinasjon og 

storbyregion, med godt omdømme som fremmer utvikling av byen, regionen, 

næringsliv, forskning og utdanning” 

 

Trondheim i dag: 

 

1) Uhensiktsmessig og fragmentert organisert i dag 

2) Det MÅ organisatoriske grep til for å samle kreftene 

3) Hvordan kan dette gjøres? Dette punktet ønsker vi å utrede.  

 

4) Hvilke interessenter finnes og skal med? 

 



Hvordan samle oss? 

• Omdømme skaper attraktivitet! 

 

• Hvordan jobber vi videre med et bedre omdømme for å skape en mer attraktiv by å 

flytte til, besøke, studere i osv. 

 

• Hvem skal/ kan samle seg? 

 



Visjon 

• Forslag til en hårete Visjon:  

 

• Om 10 år skal alle norske og europeiske byer komme til Trondheim på studietur! 


