
Destinasjon 

Sammen stiller vi sterkest 



Hvem er Norefjell Destinasjon AS 
Norefjell destinasjon ble stiftet i 
28.10.2005 og er eid av: 
 
• Krødsherad Kommune 
• Norefjell Skisenter 
• Sole Utvikling 
• Quality Spa & Resort Norefjell 
• Steiran Eiendom 
• Truls Erik Hennum 
• Kjernaas Bygg 

 
Det tas ikke ut utbytte til eierne.  
 

 



Rollen til Norefjell Destinasjon 

• Markedsføre destinasjonen og aktørene samlet. 
Fremstår attraktive og mangfoldige 

• Markedsføre våre medlemmer ovenfor de som 
besøker destinasjonen eller vurderer å reise hit 

• Oppfordre ALLE til å bruke medlemmer. 

• Destinasjons selskapet får matching av midlene på 
utenlandsk markedsføring. 

• Jobbe for felles booking. 

 



Våre medlemskap 
• A medlemskap: 350.000 (inkl. utland) 
• B medlemskap:   80.000 (inkl. utland) 
• C medlemskap:   40.000 
For de som tjener penger direkte på turistene: 
attraksjoner, overnattingsbedrifter. 
• D medlemskap:  20.000 
For de som har tro på å markedsføre seg mot 
Norefjells gjester via Norefjellmagasinet og 
hjemmesiden 
• E medlemskap:    7.500 
Støttemedlemskap med lite MF og fordeler 

Ingen spesial avtaler! 



Hvordan jobber Norefjell Destinasjon? 

• Ingen på lønningslista 

• Styret fordeler penger utfra innspill fra 
sommer og vintergruppa 

• Sommergruppe og vintergruppe lager 
markedsplan ut ifra tildelte midler. 

– Ingen til å pushe og mase, aktørene må holde 
markedsplanene og levere stoff til leder av 
gruppen i henhold til markedsplanen. 



Markedstiltak som Norefjell 
Destinasjon står bak 

• Norefjell.com (Er i prosess med nye sider 
sommer/vinter norsk/engelsk) 

• Utenlandsmarkedsføring 
• Vintermagasin 
• Sommer magasin (relanseres 2015) 
• Markedsføringspott til vinter (Vintergruppe disponerer) 
• Markedsføringspott til sommer (Sommergruppe 

disponerer) 
• Messer 
• Skilting 
• Online booking 

 
 



Ønsker for fremtiden 

• Alle er medlemmer. 

• Alle bidrar og er med i samarbeidet 

• Medlemmene er ambassadører som prater 
positivt om Norefjell Destinasjon og anbefaler 
medlemskap. 

• Alle er fornøyde med produktet de har kjøpt i 
Norefjell Destinasjon og ser at de har stor nytte 
av det. 

 

• Ønsker du å bli medlem? Geir@Norefjell.com 
91798379 

mailto:Geir@Norefjell.com

