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Turisten
For og oppleveVil bruke penger 

Tour de Dovre
For å tjene pengerTilrettelegger for 

turisten





Er Tour de Dovre bærekraftig?

Turisten
Ja, ellers hadde vi ikke reist

Tour de Dovre
Ja, ellers hadde det ikke eksistert





Hvorfor mener både vi 
og turisten at Tour de 
Dovre er bærekraftig?

Hvilke markedskrefter bestemmer at dette er greit?





TuristenVi
Vil tjene mere penger For og oppleveVil fortsatt bruke penger 

2020





Vi må å sette fokus på  
sosiale verdier og natur, kultur og miljø

Vil tjene mere penger

Turisten slutter å komme om det ikke er 
bærekraftig



Ta toget 
til 

Dovre 



Kommer vi til å bry oss om toget?

Svaret er nei

Vil tjene mere penger

Vi er en bærekraftig destinasjon

Vil ha det bedre

Vi bryr oss om lokal verdiskaping og aksept i eget samfunn

Men om vi tjener mere penger, eller 
viss kunden får mer verdi vil vi bry oss





Turisten
For og oppleveVil bruke penger 

Destinasjonen legger til rette for å tjene mere penger 
Destinasjonen legger til  rette for en mer bærekraftig destinasjon 
Tour de Dovre er mer populært enn noen gang

Påvirker dette om turisten tar toget?

Jeg mener NEI





Hvorfor tar ikke kunden toget?

Trygghet Omdømme Tungvint

Kunnskap Tilrettelagt destinasjon Sammensatt reise

Pertentlighet Miljøbevissthet Markedskrefter

Pris Vane Påvirkning





Kunden bestemmer seg tidlig for transportmiddel til destinasjonen 
• Vi må påvirke ekstremt tidlig i kundereisen 
• Alternativt må vi få kunden til å ombestemme seg 
• Kunden må endres før han  oppdager destinasjonen

Påstand





Problemstilling 1

I kartleggingenser det ut til at det er enklere, 
tryggere og mer verdifult for kunden å kjøre bil 

enn å ta tog


Hvordan kan toget få en posisjon som skaper verdi for kunde og 
destinasjon?

Problemstilling 2

Destinasjonen inkluderer ikke 
tog i sitt syn på bærekraft

Problemstilling 3

Hvorfor mener både 
destinasjon og turisten at Tour 

de Dovre er bærekraftig?

Hvilke markedskrefter 

bestemmer at dette er greit





Eklsklusivitet

Kampanjer

Merkevaringbygging

Tiltak vi kan gjøre

Beløninger

Polarisere vs cruisetrafikk

Hva skjer om vi går fullhjertet inn for å øke 
togettrafikk?


