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Kjersti Lunde Din Tur as 



 

• Din Tur as stiftet nov. 1995 

• Datterselskap i Allskog 

• DT er eid av skogeierne i Norge gjennom 
Allskog og Skogeierforbundet. 

 

 

 



• DT er en norsk incoming turoperatør innen 
naturbasert reiseliv 

• DT samarbeider med 250 feriesteder i Norge 

• DT veileder nye bedrifter 

• DT veileder i videreutvikling av bedrifter 

• DT markedsfører og selger feriestedene 

• DT samarbeider med salgskontor i Europa 

• DT selger direkte og online 

 

 

 



• Din Tur er stolte av å være eid av 

grunneierne. 

 

• Grunneierne sitter på ressursen 

 

• Grunneierne og andre som er bosatt lokalt 

er de som bør og skal utvikle vårt 

naturbaserte reiseliv 

 



Overordna strategi  

1. Svak konkurransekraft på tjenesteytende næring. 

2. Konsekvens: Sjølhushold med høy standard som 

er kompakte og lett bookbare online. 

3. Spisskompetanse innen hver enkelt 

hovedaktivitet.  

 



Din Tur har spisskompetanse 

innenfor følgende segmenter; 

Sjøfiske 

Innlandsfiske 

Jakt 

Fuglekikking 

Vandring 



Markedssegmentering – Pakker rettet mot  

”Spiss” og ”Bredde”  

    

        

     

 

 

 

 

 

 

 

                                                    



Produkt- og Markedsmodell 
 

•       

 

•Tilfang    Produkt- og markedsutvikling        Drift 

•  

•  



  STANDARD FOR 

  ALLE SEGMENTER 

http://dintur.de/1/Gunnar/flash.html


    Produktutvikling 
 

 





 

Sjøfiske  

 

Norge er kanskje verdens beste land!  

 

Mange arter  

Stor fisk  

Mye fisk  

Godt skjermet farvann  

Gjest kan fiske med ”egen” båt 

Godt forvaltet fiskeri 

 

 

 

 



Husværet 

 

•Rent 

 

•Varmt  ved ankomst 

 

•Alle senger oppredde 

 

•Fryser vasket 

 

•Kjøleskap kaldt og klart for innlegg 

varer 

 

•2 håndklær pr person på sengen 

 

•Sengeskift klart for opphold over 1 

uke 

 

 



Båt 



Visning av båt 

• Skaff deg oversikt om kundens erfaring 

• Gå igjennom alle punkter, spesielt sikkerhet 

• Vis alt du mener er viktig med din båt 

• Vær nøye med visning propell, 

undervannshus 

• Er du usikker ta en prøvetur der kunden 

kjører 

• Gi beskjed om hvordan de skal forholde seg 

ved uhell eller plutselig uvær 

• Ha  mobilnummer oppslått. 

 



Kartplotter med innlagte 

fiskeplasser 



Fiskeplassene fra kartplotter på 

papirkart 



Dregg med taug 



Flytevester i båten, vedlikehold? 



Sløyeplass 









Tørkeskap 





Uteplass, grill og bålplass 



Ta bilder av kundene 



Andre aktiviteter 



Vandring? 



Ferskvannsfiske 



Anbefal severdigheter i området 



For å utvide sesongen din, gi informasjon 

om fordeler ved andre årstider 



Andre utleiemuligheter 



Flyteplagg 

Flytevester er 

inkludert i leien. Velg 

her mellom 

oppblåsbare vester, 

flytevester eller 

redningsvester.  

 

Flyteplagg kan leies 

ut til ca NOK 500,-

/uke. 
 



Underveis i oppholdet 

• Du føler best om kunden ønsker kontakt 

eller ikke. Prøv å skaff rede på hva de 

forventer av fiskeopplevelsen. 

• Følg med om de får fisk eller ikke. Gi råd 

hvis de mislykkes. Se over fiskeutstyret de 

har. 

• Ta med kunden ut på fisketur hvis du har 

anledning. 

• Vær rask med å ordne ting ved klager. 

 



Vær rask ved klager. 



 

Nordlys 

Shore Fishing 

Fuglekikking 

Nye produkt- og 

markedssatstinger  

 

 



Nordlys 

 

 

 

 

 

 

http://northernlights-norway.com/videos/


 

 

Nordlys 

http://northernlights-norway.com/


 

 

Shore Fishing 



 

 

 

 

 

 

Din Tur - Fuglekikking 

 



 Din Tur BIRD WATCHING 

• www.bird.dintur.no 

• En ansatt siden 2008 

• Selvguiding fra feriehus (destinasjonsbygging) 

• Guidede turer (tradisjonelle pakketurer) 

• Fotoskjul (for rovfugler, hønsefugler etc) 

• Omsetter for ca 1.000.000 i 2013 

http://www.bird.dintur.no/






    Selvguidede destinasjoner i dag 

- Lista og Jæren 

- Dovrefjell og Rondane 

- Trondheimsfjord 

- Vega 

- Lavangen 

- Pasvik 

- Varanger 



 

 

 

Dagens satsinger 



    Nettportaler og base 

http://northernlights-norway.com/
http://www.dintur.co.uk/
http://dintur.de/
http://dintur.no/Feriehus-i-Norge/home/?NavId=7


Webutvikling 

Webutvikling 



Online booking 

1 2 3 

Serie1 kr5 502 585  kr6 270 960  kr9 805 094  

År 2011 

År 2012 

År 2013 

kr0  

kr2 000 000  

kr4 000 000  

kr6 000 000  

kr8 000 000  

kr10 000 000  

kr12 000 000  
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Onlinesalget 1. jan til 1.nov 



  

  

  

  

 

Tyskland: Tsjekkia 

UK 

Norge 

Frankrike 

Finland Nederland 
Danmark 

Booking 

Sverige 

Kunde Operatører X 

Polen 

Russland 

X 
Web 

X 

Baltikum 



Historien om Efjord 

Sjøhus 
 

Ideen blir knadd. 

Veiledning. 

Befaring. 

Søknad Innovasjon 
 

 



 

Totalt investert kr 6,8 mill 
 

Historien om Efjord Sjøhus 



 

 

 

Efjord Sjøhus er høg standard feriehus med; 

•Sjølhushold 

•Natur opplevelser 

•Nærhet til natur 

•Stillhet 

•Fjell, fjord og lys 

•Sportsfiske i sjø 

•Godt vertskap med lokal forankring 
 

 



Malangen Fjordferie 

Første sesong 2006 

Ekstra hus på gården 

To båter 

500 m til havn 

Sau 

Postkjøring 

 



Bydebasert reiseliv 

 

 

Ektepar 

Bor i ei lita bygd 

10km til butikk og skole 

Han driver mekanisk verksted 

Hun arbeider på Sjukehjemmet 

Etablert i 2009 

Fra 1 hus og 2 båter til 5 hus og 8 båter 

 



Liland Sjøhus, ett ektepar sammen om drifta. 

Melk- og kjøttproduksjon 

Skogsdrift 

Etablert 2009 

2 feriehus og 4 båter. 

 

 



Vertskap og eier i samme 

person = suksess! 



Muligheten i Norge… 

 

• Naturen 

 



 Muligheten i Norge…  

 

• Naturen 

• God plass 

 



 Muligheten i Norge…  

 

• Naturen 

• God plass 
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Muligheten i Norge…  

 

• Naturen 

• God plass 

• Stillhet 

• God infrastruktur 

 



Muligheten i Norge…  

 

• Naturen 

• God plass 

• Stillhet 

• God infrastruktur 

• Spredt bosetting  

 



Grunneierne og andre bygdefolk; 

 

Ta utfordringen!!!  

 



TAKK for oppmerksomheten!! 


