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Ambitious vision

Europe´s 

most complete region 

for experiences and wintersport



FACTS
SNOWBALL – Geografisk avgrensing

NCE!regionen består av de seks kommunene
Ringsaker, Lillehammer, Øyer, Gausdal, Ringebu
og Sør!Fron.

Her brukes NCE! næringer som enHer brukes NCE! næringer som en
samlebetegnelse på "klyngenæringene",
avgrenset til overnatting, servering,
reisearrangører, opplevelser og media.

Transport, som er den største reiselivsnæringen i
SSBs satellittregnskap for turistnæringen, er ikkeSSBs satellittregnskap for turistnæringen, er ikke
med i vår tall. Sysselsetting knyttet til bygging
eller drift av private fritidsboliger er heller ikke
med.
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• One of the largest tourism regions in Norway

• Approx 1,3 mill guest nights

• Approx 2,4 mill guest nigts – cabins

• 10% work in tourism

• Approx 10.500 commercial beds

• Approx 20.000 private cabins
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VISJON

Europas mest komplette opplevelsesregion.

Sammen om å skape verdifulle opplevelser.

MÅL

Styrke merkevaren Lillehammer

Økt verdiskapning 
Bidra til å øke antall besøkende, forlenge opphold og gi økt verdiskapning pr besøk. 

VIRKSOMHETSOMRÅDER

Profilering, markedsføring 

og salg   

Utvikling

BUDSKAP

Best for familier

Møte med det autentiske Norge

Et eldorado for idrettsutøvere

Unike konferanser og events

LEKEN UTFORDRENDE SPORTY EKTE

STRATEGIER

Digital markedsføring

Destinasjonsvert

Styrke arrangementenes verdiskaping

Reisemålsutvikling (Snowball)

Innsikt og analyser



Events & brand 



Lillehammer.com

Facebook Visit Lillehammer

You Tube Visit Lillehammer

Instagram Visit Lillehammer

Our channels



CONTENT



CONTENT



PR



HOSPITALITY SERVICES
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Arrangement skal bidra til næringsutvikling, 
kompetanseheving, merkevarebygging samt skape
minneverdige opplevelser for tilreisende og innbyggerne i 
regionen.

Events – lead to

Business delevelopment
Competence
Branding
Memorable experiences

For tourists and 
inhabitants



Getting new events - Strategic	approach



• Event development: existing and new

• Event coordinator 

• Regional event strategy

• Event calendar 

• Event criterias

• PR / ”fill all seats”

• Volunteers

• Economic analysis

Event strategy
Lillehammer	Region



Success criterias

• Enthusiasts, 

Courage and continuity

• Organisation

• Resources

• Public-private partnerships

• Vision and strategy

• Infrastructure / accessibility

• Event experience design


