
HVORFOR JOBBE MED TUROPERATØRER 
OG HVORDAN FUNGERER 

DISTRIBUSJONSKANALENE I REISELIVET



HVORFOR JOBBE MED TUROPERATØRER?

• En inngang til det internasjonale (og norske) markedet.
• En viktig salgskanal i viktige markeder.

• Forhåndsbestillinger – sikrer en base av kunder
• «En destinasjonsutvikler»

• «En destinasjonsekspert»



• FN, destinasjonene og reiselivsbedriftene samarbeider

• Innovasjon Norge er tilrettelegger og partner i aktiviteter

• Workshops – digitale og fysiske

• NTW

• FAM-trips/visningsturer

• Salgsreiser og events

• Oppfølging og salgssamtaler
• Nyhetsbrev

• Vi jobber ikke med publikumsmesser, men de er åpne for

deltakelse fra leveransører (reiselivsbedrifter som vil gjø-

re direktesalg)

HVORDAN VI JOBBER MED TUROPERATØRER?
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DISTRIBUSJONSKANALER I REISELIVET

Direkte salg til kunde – via egen nettside eller over disk 
Viktig å ha et bevisst forhold til salgsleddet  - ha en forventning til hva de leverer og hva som er kostnadene med leveransen.
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• påslag basert på den merverdi kunden

opplever

• garantier om at reisen blir gjennomført

• faste avganger

• dekning av reisegarantier; jfr. Lov om

Pakkereiser

+ANDRE TILLEGG SOM KUNEDEN PÅ BETALE



HVA FORVENTER TUROPERATØRENE OG 
INCOMING- OPERATØRENE AV DEG ?

• At du kjenner turoperatør –og incomingbransjen og deres
rolle i distribusjonssystemet.

• Alotment – sette av kapasitet til turoperatører.
• Tilgjengelige priser i god tid – lang planleggingshorisont.
• At du besvarer alle henvendelser innen 24 timer – året

rundt.
• At du er kjent med gjestenes nasjonalitet.
• At du har kjennskap til eventuelle kultur-/religionsprefe-

ranser.
• At du har hjemmeside på minimum engelsk og norsk.
• Alle ansatte i bedriften er informert om og innforstått

med punktene i denne sjekklisten.
• At du har lest og forstått bestillingen som mottas



Hva forventer turoperatørene og incoming- operatørene av deg ?

• I høysesongen at du har en vakttelefon/kontakttelefon som er betjent 24/7.

• Alle ansatte i bedriften med gjestekontakt er engelskspråklige.

• Alle ansatte i bedriften med gjestekontakt er kjent i nærmiljøet, og kan veilede

gjester som har spørsmål rundt dette.

Det viktigste:

Følg opp etter besøk/møter 

Svar innen rimelig tid på forespørsler

Vær profesjonell



Hva skal du forvente av en incoming/turoperatør?

• Ta deg betalt – og lever verdi.
• Ikke la deg presse til å akseptere knappe marginer
• Sette krav til kanselleringsfrister på alotment – ikke godta

korte frister
• Turoperatørene skal være en verdiskaper
• Jobb med å utvide sesong.



ØNSKER DU Å JOBBE MED TUROPERATØRER?




