
Hovedprosjekt Sjusjøen 
 

«Destinasjon Sjusjøen  
– ski, sykkel og sti»  

Infomøte 24 mars 2012  
Rustad og Hygga 
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GRATULERER! 



Status 

• Forankring; 20 underskrifter. Totalt 550.000,- 

• Søknad godkjent fra Innovasjon Norge på 
750.000,- per år i 3 år, forutsatt minimum 
550.000,- fra næringen per år i 3 år 

• Tiltaksplan 2012. Totalt kr 460.000,- 
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Styringsgruppe 

• Per Fineid, prosjekteier Pihl (grunneier) 

• Hermod Østberg, næringssjef (kommunen) 

• Bjørn Egil Skar, Sjusjøen Vel (velforening) 

• Karianne Rustad, Rustad (næringsaktør) 

• Anders Elje, Sjusjøen Utvikling (næringsaktør) 

• Tore Gebhardt, Ljøsheim og Omegn Vel 
(Ljøsheim) 

 

 



Målsettinger  

• Etablere nye Destinasjon Sjusjøen SA 

– Vedtekter 

– Styret 

– Stiftere 

• Avvikle Sjusjøen Reiseliv SA 

– I forhold til vedtekter 
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Formål 

Destinasjon Sjusjøen SA skal være 
reiselivsnæringens felles redskap, policyorgan, 
produktkoordinator og spydspiss i 
markedsføringen av destinasjonen.  

Destinasjon Sjusjøen SA skal gjennom målrettet 
og samlet innsats styrke Sjusjøen og omegns 
konkurransekraft og markedsposisjon ved å øke 
hele destinasjonens attraktivitet.  
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Arbeidsoppgaver 
• Markedsføring og branding – Vi skal gjøre Sjusjøen, Ringsakerfjellet 

enda mer synlig 

• Forbrukerrettet profilering, nasjonalt og internasjonalt 
(Destinasjonsmarkedsføring) 

• Utvikling og drift av internettportalen www.visitsjusjoen.no 

• Produksjon og distribusjon av salgsutløsende materiell  

• Mediepåvirkning og PR tiltak. Være talerøret utad.  

• Produksjon og koordinering av felles annonser 

• Koordinere og delta på evt. messer  

• Utføre vedtatte fellesgoder og fellesoppgaver, samt utvikle nye fellesgoder og 
fellesoppgaver. 

 

• Vertskapsfunksjon for media og distribusjonsnett 
• Tilrettelegge visningsturer, og besøk av høy kvalitet for journalister og TV team, 

turoperatører, transportselskaper etc.  

 
 

http://www.visitsjusjoen.no/


Arbeidsoppgaver 

• Produktutvikling og Innovasjon 

• Initiere og inspirere til produktutvikling innenfor temaene; 
ski, sykkel og sti. Felles strategi og iverksette 
utviklingsprosjekt som skaper økt trafikk, spesielt på 
sommer.  

• Velkomst og service 

• Salgsutløsende informasjonsvirksomhet mot tilreisende og 
hytteeiere. Først og best med informasjon til besøkende og 
hytteeiere, både på internett og i Turistinformasjon. 

• I tillegg ha fokus på å være et godt vertskap, herunder å 
holde Ringsakerfjellet med spesielt Sjusjøen og Ljøsheim 
innbydende, ryddig og rent.  

• Vertskapsprogram 
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Tiltaksplan 2012 

• Marked: 

– Profil/Merkevare 

– Web (oppdatering, endring, rådgivning) 

– Google AdWords annonsering 
Søkemotoroptimalisering 

– Bildebase 

– Visningsturer 

Sum Marked:    280.000 
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Tiltaksplan 2012 
• Produktutvikling: 

– Forskjønning. Vaktmestertjeneste 

– Fullføre stien rundt Sjusjøvannet 

– Søknadsstrategi idrettsdestinasjon 

– Volumarrangementer  

– Pakketering, bedrift 

– Pakketering, individuelle 

– Infoskilt/kart 

– Testrenn Rulleski 

Sum Produktutvikling:  80.000 

 

 

 

visitsjusjoen.no 



Tiltaksplan 2012 

• Kompetanse: 

– Skreddersydd Vertskapsprogram 

– Medlemsmøter 

Sum kompetanse:  100.000 
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Øvrige prosjekt 

• Busstilbudet Hamar-Sjusjøen vinterferie og ut påske 
• Fakkelstaffeten 14. februar kl. 1200 
• Birkebeinernatt Ringsaker kommune, Påsken 2012 
• God Påske Norge, Påsken 2012 - AVLYST 
• Studentoppgave HIL i samarbeid med kommunen,  

«Hvordan produktutvikle Sommerfjellet Sjusjøen» 
• Birkebeinerprosjekt - internasjonalisering 
• Sommernatt Sjusjøen 27. juli (en opplevelsesrik helg 27.-29. 

juli) 
• Birkebeiner sykkeltrase, utvikling av «Innlandets Rallarveg» 
• Aktivitetshelg i forbindelse med høstferien 
• Kulturuka, sommer  
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