
Mal for Produktoppføring  

 

Har din bedrift flere produkter?  

Hvert produkt MÅ ha egen produktbeskrivelse i databasen. Dette for at produktet skal ligge 

under riktig kategori med god informasjon til brukerne. Har din bedrift utleie av kajakk, guidet 

kajakktur og utleie av kano skal dette registreres som 3 ulike produktoppføringer. Dette gjør 

det lettere for brukeren og orientere seg, og vi kan tilpasse oppføringene med bilder, riktig 

tittel og tekst.  

 

Produktnavn/-tittel  

Det er viktig at produktnavn/-tittel er spesifikt slik at det enkelt kan skilles fra andre lignende 

produkter og plasseres geografisk.  

 

Eksempelvis: 

● Ikke skriv “Guidet byvandring”, men “Guidet byvandring i Haugesund”.   

● Ikke skriv “Fjordcruise”, men “Fjordcruise i Åkrafjorden” 

 

Tekst 

Short description  

Dette er en kort innledning av produktet som skal fange leserens oppmerksomhet. Short 

description kan gjerne sammenlignes med en ingress i en artikkel. Det er derfor viktig at 

denne både vekker brukernes interesse og er informativ. Det er også denne teksten som blir 

synlig i listingen. Teksten skal være på maks 400 tegn (MERK: 400 tegn, Ikke 400 ord!).  

 

Hovedbeskrivelse 

Her skal produktet beskrives på en klar, tydelig og informativ måte. Unngå priser, 

åpningstider og ord som “går ut på dato” i teksten (Eksempelvis: nyoppusset). Det anbefales 

at denne teksten er på minimum 1000 tegn (MERK; 1000 tegn, ikke 1000 ord!). 

 

Språk 

Oppføringene må minimum være på norsk (bokmål) og engelsk, men bør også være på 

tysk. Når reiseplanleggeren rulles ut og vi går over på felles web med Fjord Norge vil 

nettsiden være på de 3 språkene. Tyskland er et veldig viktig marked og søk gir stor trafikk. 

Når tyskerne googler så gjør de det på tysk, oppføringer som kun er på norsk og engelsk vil 

da ikke være synlige.   

 

Det å legge arbeid i gode oppføringer er viktig, og husk at disse oppføringene også kan 

brukes av dere i kommunikasjon med fremmedspråklige gjester om dere ikke har egen 

nettside på flere språk.  

 

Bilder  

Bildene må være i god oppløsning, liggende format og i størrelsesforhold 3:2. Inkluder 

gjerne bilder fra flere sesonger og med ulikt vær. Husk og oppgi hvem som skal krediteres 

på bildene, og om vi har lov å bruke bildene i andre kanaler (eks; sosiale medier).    

 

Oppgi også hvilket bilde deres ønsker som hovedbilde. Dette bør være et godt og 

inspirerende bilde som representerer produktet. Det er dette bilde som vil ligge først i 

produktoppføring, og dermed også vises i listingen.   



 

Kontaktinformasjon 

Her må det oppgis mail, telefonnummer, bookinglink (om dere har) og link til nettside. Husk 

at det må lenkes til relevant side for produktet, og ikke til forsiden av nettsiden.   

 

Adresse 

Her må adresse og postnummer oppgis slik at vi får lagt inn riktig kartkoordinat. Har dere et 

produkt hvor det er et oppmøtested så skal adressen til oppmøtestedet oppgis. Eksempel; 

Har dere en guidet tur med oppmøtested utenfor Vår Frelsers Kirke, så er det denne 

adressen som skal oppgis. Er produktet en vandretur så skal adressen være startpunktet på 

turen (eks; parkeringsplassen ved Åkrasanden).   

 

Priser  

Det anbefales å oppgi pris i produktoppføringen for å gi brukerne en ide om i hvilket prissjikt 

man operer i. Det blir oppgitt som en veiledende fra pris i selve oppføringen.  

 

Åpningstider  

Åpningstider oppgis om dere har faste og forutsigbare åpningstider. For sesongbaserte 

bedrifter holder det å oppgi hvilke måneder av året dere har åpent.  

 

Miljøsertifisering  

Oppgi om din bedrift er miljøsertifisert (og hvilken type) slik dette kommer med i 

produktoppføringen. I den nye reiseplanleggeren vil brukerne kunne slå på “green mode” slik 

at kun produkter som er miljøsertifiserte vises.  

 


