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Region Stavangers mandat
• Markedsføring og salg overfor MICE-markedet
(Meetings, Incentive, Conferences, Exhibitions)
• Markedsføring og salg overfor ferie/fritidsmarkedet
• Arrangementsturisme
• Vertskapsfunksjoner, herunder pressebesøk og
visningsturer
• Turistinformasjon (etter avtale)
• Pådriver for prosesser, produkt og aktiviteter som er
positivt for reiselivsnæringen og kommunene
• Opptre som reiselivsnæringens og kommunenes
felles interesseorganisasjon og talerør
• Bidra til å tenke helhetlig profilering av Stavangerregionen som bo-, arbeid- og opplevelsessted.

Visjon

Vi gir deg energi

Verdier

Stolt
Åpen
Handlekraftig
Nyskapende

Viser begeistring, ekthet og skaper tillit

Proaktiv, løsningsorientert, raus, serviceinnstilt og positiv
Troverdig og resultatfokusert, engasjement, kvalitet

Posisjonere seg, gå foran og framtidsrettet

Fremtidsposisjonen 2025
FERIEFRITID

en bærekraftig

Region Stavanger (Rogaland) har blitt Norges ledende Adventure Destination med sterk attraksjonskraft og god lønnsomhet.

helårsdestinasjon

Gjennom et samlet offentlig løft for reiselivet og en større satsning på partnerskap i næringen har en oppnådd
en fordobling av antall arbeidsplasser, og reiselivet er etablert og anerkjent som en av de viktigste næringene
for regionen.
MICE
Stavanger Convention Bureau har utviklet seg til å bli et av regionens viktigste verktøy i omstillingen med å
styrke andre næringer og en sterk bidragsyter til å skape nye arbeidsplasser innenfor regionens
definerte vekstnæringer.

Selskapet bidrar i sterk grad til regionens næringsutvikling og økonomiske utvikling
og er den viktigste koblingsboksen mellom lokale fagmiljøer og internasjonale nettverk. Gjennom sin salgsjobb
er de en døråpner for det internasjonale markedet med sterk forankring i lokalt næringsliv og FOU miljøer og
skaper nye møteplasser for utveksling av kunnskap, internasjonalisering og nyetableringer.
Regionens Strategiske næringsplan har vært en viktig guideline for satsingen og SCB har levert imponerende
resultater. Selskapet har satt regionen på kartet som en av Europas fremste kongress- og
arrangementsregioner, regionen er nr. 2 i Norge på antall internasjonale kongresser og Nr. 1 på
arrangementsturisme i Norge med sine årlige store rullerende arrangementer og stor tilflyt av nye idretts- og
kulturarrangementer.

Bærekraftig reiseliv:
Å jobbe for et bærekraftig reiseliv innebærer at man tar
vare på behovene til mennesker som lever i dag uten å
ødelegge fremtidige generasjoners muligheter for å
dekke sine behov. Temaer som natur, miljø- og
klimapåvirkning, samspill mellom reiseliv og
lokalsamfunn – og næringens lokale, økonomiske
verdiskaping er sentralt i forståelsen av et bærekraftig
reiseliv.

Innovasjon Norge: 10 prinsipper for et bærekraftig reiseliv
Bevaring av natur, kultur og miljø
• 1.Kulturell rikdom
Å respektere, videreutvikle og fremheve lokalsamfunnets historiske kulturarv,
autentiske kultur, tradisjoner og særpreg.
2.Landskapets fysiske og visuelle integritet
Å bevare og videreutvikle landskapskvalitet, både for by og bygd, slik at
landskapets fysiske og visuelle integritet ikke degraderes.
3.Biologisk mangfold
Å støtte bevaringen av naturområder, dyreliv og habitater, og minimere
ødeleggelser av disse.
4.Rent miljø og ressurseffektivitet
Å minimere reiselivsbedrifters og turisters forurensing av luft, vann og land
(inkludert støy), samt og minimere genereringen av deres avfall og forbruk av
knappe og ikke-fornybare ressurser.

Styrking av sosiale verdier
• 5.Lokal livskvalitet og sosiale verdier
Å bevare og styrke livskvaliteten i lokalsamfunnet, inkludert sosiale strukturer,
tilgang til ressurser, fasiliteter og fellesgoder for alle, samt unngå enhver form for
sosial degradering og utnytting.

6.Lokal kontroll og engasjement
Å engasjere og gi kraft til lokalsamfunnet og lokale interessenter mht,
planlegging, beslutningstaking og utvikling av lokalt reiseliv.
7.Jobbkvalitet for reiselivsansatte
Å styrke kvaliteten på reiselivsjobber (direkte og indirekte), inkludert lønnsnivå og
arbeidsforhold uten diskriminering ut fra kjønn, rase, funksjonshemminger eller
andre faktorer.
8. Gjestetilfredshet, trygghet og opplevelseskvalitet
Å sørge for trygge, tilfredsstillende og berikende opplevelser for alle turister
uavhengig av kjønn, rase, funksjonshemminger eller andre faktorer.

Økonomisk levedyktighet
• 9.Økonomisk levedyktige og konkurransedyktige
reiselivsdestinasjoner gjennom lokal verdiskapning
Å sikre levedyktigheten og konkurransedyktigheten til
reiselivsdestinasjoner i et langsiktig perspektiv, gjennom å maksimere
reiselivets verdiskapning i lokalsamfunnet, inkludert hva turistene
lagger igjen av verdier lokalt.
10.Økonomisk levedyktige og konkurransedyktige reiselivsbedrifter
Å sikre levedyktigheten og konkurransedyktigheten til
reiselivsbedrifter i et langsiktig perspektiv.

Norge har totalt 21 reisemål som er sertifisert

1. Fosseråsa i Geiranger
2. og 3. Kjerag og Preikestolen i Sandnes og Strand
4. Trolltunga i Ullensvang
Inntil 15. stier

• De nasjonale turiststiene skal være gode eksempler i et bærekraftig
norsk reiseliv. Det er stier med stor attraksjonskraft, svært mange
besøkende og stor andel internasjonale gjester. Helhetlig og langsiktig
planlegging og bredt samarbeid er noe av det som kjennetegner
stiene som er autorisert som Nasjonal turiststi.

Nordmenns ferieplaner
og reisemotiv i 2021
Und ersø kelse i Norge g jenno m f ørt i uk e 12-13
Innovasjon Norge

© Guttorm Stilen Johansen - VisitNorway.com

Hele 6 av 10 under 35 år vil endre
måten de reiser på for å ta mer
hensyn til miljø, klima og natur

Hvor enig/uenig er du i følgende påstand?
«Jeg vil endre måten jeg reiser på for å ta mer hensyn til miljø, klima og natur»

Helt enig

30%
28%

• Det er særlig unge i Oslo og Trøndelag som vil
endre reisevaner. Kvinner er mer interessert i
å endre sine reisemåter enn menn.
• De som vil ta mer miljøhensyn har også fått
mer lyst til å reise i Norge det siste året.
• De under 35 år svarer i betydelig større grad
at de vil velge destinasjoner og bedrifter som
gjør en innsats for miljøet, de eldste er mer
opptatt av å handle hos lokale bedrifter når de
reiser. Felles for alle, som vil endre måten de
reiser på, er at de vil reise mindre med fly.

Hverken eller

41%

8%

vil endre måten de
reiser på av hensyn til
miljø, klima og natur

Delvis enig

13%

Delvis uenig
Helt uenig

18%

Vet ikke

På hvilken måte vurderer du å endre måten du reiser på?
Prosent av «Delvis enig» og «Helt enig». Flere valg mulige.

56%
47%
35%

35%

34%

30%

3%
Reise mindre
med fly

Handle mer Reise mindre til
Velge
Velge bedrifter
Velge
Ingen av disse
hos lokale
utlandet
destinasjoner
som gjør en land/destinasjo
bedrifter når
som tar
særlig innsats
ner som er
jeg reiser
bærekraft på
for miljøet
nærmere
alvor
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Hva skjer på bærekraft i destinasjonsselskapet?
Vår f elles f remt id:

Rent vann f ra kran, bekk og f jellvann
Grenseløst
Rik nat urressurs
Ekt e f ølelser
Både kraf t f ult og reﬂ ekt erende
Vannkraf t
= reisemål med klimast rat egi?

Reiseplanlegger 0
INSPIRASJON

TOPP ATTRAKSJONER

SE & GJØRE

HVA SKJER?

Søk på siden

SPIS & DRIKK

PLANLEGG

Du er her: Inspirasjon Tipsene til Sandnes-ferien ArkitekTUR i Sandnes sentrum
Del denne siden...

Kommunikasjon- og
markedstiltak FERIE FRITID

Ruten
– byens nye storstue og melkerampe. Hele byrommet ble
transformert med prosjektet kalt «Lysning» vunnet av
arkitektfirmaet Space Group/Superunion og ferdigstilt i
2020. © Therese Hauger

ArkitekTUR i Sandnes sentrum
Fra tradisjonelle jærhus, sveitserstil, industriarkitektur og bygårder, jugendhus, historisme, nygotikk og funksjonalisme til
monumentalbygg i nyere tid. Ta en arkitekTUR til 28 bygninger. Begynn hvor du vil. Selv om vår rute starter, ja nettopp, på
Ruten.

Hvorfor ser byen ut som den gjør?
Hus og bygninger omgir oss og preger våre opplevelser. De forteller om bomåter og levestandard, samfunnsutvikling og
hvordan vi ser på oss selv. Hva har vi tatt vare på? Hva nytt bygger vi? Hva vet vi om en bys historie – om geografi, næringsveier,
folk og mentalitet? Ta en arkitekTUR. Se kartet med 28 bygninger i Sandnes by. Fra tradisjonelle jærhus, sveitserstil,
industriarkitektur og bygårder, jugendhus, historisme, nygotikk og funksjonalisme til monumentalbygg i nyere tid. Fredete
enkeltobjekter, verneverdige bygg, spennende kulturmiljøer og radikal byutvikling.

Amfi kjøpesenter/Ullvaren, Vågsgata 33
Kvartalet ble bygget ut av Sandnes Uldvarefabrikk, kalt «Ullvaren». Fabrikkanlegget vokste gradvis fra 1889 til driften ble flyttet

• Inspirere til at turistene blir lengre i regionen allerede før de kommer

til Foss-Eikeland i 1986. Etter utflytting er bygningsmassen ombygd til kjøpesenter og totalt endret innvendig. De forskjellige
utbyggingsfasene er fortsatt lesbare i eksteriøret. Særlig gjelder det teglsteinsfasadene til det opprinnelige spinneriet fra 1889
og veveriet fra 1916. Dette er lave bygninger med sammenstilte saltak, utmurte lisener og rundbuevinduer med jernsprosser –
typisk industriarkitektur fra århundreskiftet. En viktig kvinnearbeidsplass med stor verdiskaping.

• Rundturforslag
• Tematiserte opplevelser

• Nasjonale kampanjer med tydelig måloppnåelse på lengre opphold i
regionen

Lett gjenkjennelig vindusrekke fra Ullvaren. Langside mot Ruten med restauranter og forretninger. Foto: Therese Hauger.

Kulturhuset/Kamgarnfabrikken, Mauritz Kartevoldsplass 1
Sandnes kulturhus fra 1999 er en gjendikting av Kamgarnfabrikken som produserte kamgarn for hånd- og maskinstrikking.
Merker som Triplex, Perle-Krepp og Sonja vil være kjent for mange. Kulturhuset er oppført i prefabrikerte betongelementer,
med rød tegl som skallmur. Sagtann-taket i inngangspartiet er inspirert av den gamle fabrikken. Pipen er den originale gamle,
selv om den er tatt noe ned i høyden. Det at Sandnes fikk et moderne kulturhus betød et omskifte og en markant styrking for
kulturlivet i byen. Arkitekter var Knut Hoem og Ole Tonning.

• Reason to go, men også få frem verd en omvei og skjulte skatter
• Fronte pakker som næringsmedlemmene har som egne og med
samarbeidspartnere på opplevelser

• Internasjonale kampanjer som tydeliggjør at vi i regionen tilbyr et
spennende mangfold som oppfordrer til HUBstay
• Skape og ha godt innhold (content) i alle valgte kanaler

Med bygging av Sandnes kulturhus ble elementer fra Kamgarnfabrikken fanget opp og satt inn i en ny sammenheng. Foto: Therese
Hauger.

Vågen videregående skole og Sandnes kulturskole, Holbergs gate 43
Videregående skole for media, kommunikasjon og estetiske fag og en av landets eldste kulturskoler bygd sammen. Den
karakteriske kokongen danner inngangspartiet der elevene går inn for læring og utvikling. Fargebåndet i glass over hele
langsiden mot sør og elvepromenaden spiller fint sammen med sine omgivelser. Den gjennomgående langstrakte formen
henspiller på tørkehusene fra teglverksindustrien, der skolen nå ligger. Link arkitektur har beskrevet prosjektet på sine
nettsider.

Skolekompleks i Rolls Royce-utgaven – både innvendig og utvendig. Foto: Therese Hauger.

Kornsiloen, Havnegata 4
Jonas Øglænds kornsilo fra 1977, tegnet av Tonning og Øglænd. Landbruksseksjonen var helt fra starten en sentral del av Jonas
Øglænds virksomhet. Det var positive utsikter for landbruket på 1970-tallet, og Jonas Øglænd bygde en ny stor kornsilo i Vågen.

https://norgesferien.regionstavanger.com/storbyweekend-i-stavanger/

Kortreist storbyweekendopplevelse i Stavanger!

https://norgesferien.regionstavanger.com
N orgesf erien i
St avanger-regionen

Attraksjonskraften til Sandnes
- natur-, kultur- og matopplevelser i en stor friluftslivkommune

Hva gjør vi i 2021?
• 5 nye filmer med familieopplevelser i Sandnes
• Kampanjeside med 9 14 temaartikler
• 27 60 aktører på topp i tre kategorier
• Nytt - kommer: Vi lager faner for årstider/tema ref.
«sommer», «høst», etc.
• Henvisning til regionstavanger.com for flere opplevelser
og tilbud
= Totalt 101

FLERE opplevelser per 23. juni

28. mai ☺

• Gjenbruk fra 2020: 1 hovedfilm og 5 tematiserte 1015 sekunders filmer opplevelsesaktører i Sandnes
• Sosiale medier inspirasjon og salg

• Forberedte gjester er verdifulle og
fornøyde gjester
• Et verktøy for bærekraftig utvikling
og økt verdiskaping
.
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Arrangementsstrategi 2021- 2030

Region Stavanger NORWAY

Ny strategi for
arrangementsturisme:
Arrangementer brukes
effektivt som verktøy og
investering for å oppnå
langt større
samfunnsmessige mål!

Foto: Sandnes IL/Nanco Hoogstad

Hva skjer på bærekraft
hos aktørene våre i
Stavanger-regionen?
• Sertifiseringer
• Jobbe med å få ned matsvinn
• Pakke opplevelser – natur og
mat, kultur og mat –
næringsaktørene bruker
området
• Flere som vil starte med
opplevelser, ta folk på tur, bruke
lokale råvarer
• Forsterke produktene som
allerede finnes

Nyheter 2017
- Opplevelser og
guidede turer

1519028518127968

(https://www.travelevent.no/wplogin.php?
redirect_to=https%3A%2F%2Fwww.travelevent.no%2Fjaerruta%2F)
(https://www.travelevent.no)

Hjem (https://www.travelevent.no/) » Jærruta med El-sykkel

Jærrut a m ed El-syk k el

Pakkettering
• Sette sammen opplevelser/ aktørene

Frist er det å kom m e t il dekket bord?
For å gjøre det enklest og rim eligst for dere t ilbys kom plett e pakker m ed overnat t ing,
m at og leiesykkel. Ret t og slet t alt du t renger for å få en uforglem m elig tur på Jæren.

• Online booking! Kjempeviktig å være
tilgjengelig

14 mil på koselege veier i åpnet landskap. Jærruta er en sykkeltur som passer for alle, og går
på ei blanding av sykkelsti og lite tra! kkerte veier. Ruta går fra Sola til Eigersund gjennom
kommunene Klepp, Time og Hå.
Sykkelpakkene består av en til tre overnatting er et ypperlig alternativ også for større
grupper, da man ! nt kan justere sykkeldistansene utifra hvor langt den enkelte vil sykle.
Klikk HER for Rut er og etapper (ht tp:/ / www.jaerrut a.no/ rut e-og-etappar/ )
Tur 1 Dagstur
Tur 2 Jæren med en overnatting
Tur 3 Jæren med to overnattinger
Tur 4 Jæren rundt med med tre overnattinger

• Eksempel: Jærruta
• 1000 pakker solgt i 2020

Kr. 1 590,- pr. person
Kr. 2 295,- pr person
Kr. 3 650,- pr person
Kr. 5 250,- pr person.

Tillegg for enkeltrom pr døgn kr. 390,Turene inkluderer:
El-sykkel med hjelm og veske
Matpakke(er) med drikke
2 retters middag(er)
Overnatting i dbl. rom med frokost (gjelder ikke dagsturen)
Egen App
Egne pris (redusert) om du ønsker å sykle med egen sykkel.
Turene passer fra 14 år og oppover
Bestilling på mail til: arild@travelevent.no (mailto:arild@travelevent.no) /tlf 900 10 590
For grupper over 10 personer t a kontakt for gruppepriser.

ht t ps://w ww.t ravelevent .no/jaerrut a/
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Investeringer:
Eksempler: Rødne Fjord Cruise - etours Ryfylke

Hva skjer på bærekraft hos medlemskommunene i
Region Stavanger? FORVALTNINGEN
•
•
•
•
•
•
•
•

Planarbeid hvor reiseliv er inkludert
Reiselivsstrategier
Reguleringsplaner
Næringsutvikling
Smartby-prosjekter
Klima- og miljøplaner blir vektlagt ovenfor aktører som tildeles midler
Virkemidler til utvikling av attraksjonskraft for reisemålet
Midler til utviklingsselskaper som Lysefjorden Utvikling og Magma Unesco
Global Geopark
• Travel like the local – sømløs booking av kollektivtransport

Tilbakemeldinger og innspill

Visit Region Stavanger anno november 2021

Alle filmene til Ut i Sandnes -

