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Grad
Semester
Studiepoeng
Emneansvarlig
Antall timer
Læringsutbytte

Bachelor i Reiseliv
5. semester
7,5 stp.
Høyskolelektor Tore Fredrik Waters
36 timer
Kunnskap
Studenten skal etter endt emne kjenne godt til reiselivsaktørenes
spesielle eksterne og interne arbeidsbetingelser og på det
grunnlaget forstå aktørenes styrke og svakheter i egen
konkurranseposisjon og internasjonaliseringsevne. Studenten skal
ha kunnskap om aktuelle, internasjonale trender så vel i sentrale
som i aktuelle markeder. Særlig skal studenten ha god forståelse
for muligheter og trusler forbundet med BRICS (Brasil,
Russland, India og Kina, og nå også Sør-Afrika) og andre
vekstøkonomier. Studenten skal ha kunnskap om forskjellige
strategiske tilnærminger til internasjonalisering og forutsetninger,
mulige hinder og sentrale risikoelementer forbundet med
forskjellige internasjonaliseringsstrategier.
Studenten skal ha god kunnskap om internasjonalisering av den
mer hjembaserte og tradisjonelle markedsføringsmiksen.
Dessuten skal studenten ha kunnskap om hvordan
internasjonaliseringsstrategien kommer til uttrykk i
markedsføringsmiksen, og hvordan innovasjon innenfor
digitalisering av markedsføringsmiksen kan anvendes.
Studenten skal kjenne til forskjellige inngangsstrategier og
tilhørende kost/nytte aspekter.
Ferdigheter
Studenten skal etter endt emne kunne analysere og velge ut de
mest attraktive vekstmulighetene internasjonalt fra en gitt bedrifts
ståsted. Videre skal studenten kunne utarbeide en
internasjonaliseringsstrategi og utarbeide en konkret
handlingsplan for å gjennomføre strategien. Studenten skal ha
kunnskap om hvordan prosjektbasert planlegging og ledelse kan
anvendes for å sikre god gjennomføring av planen.
Studenten skal kjenne til verktøy for å effektivisere egne
arbeidsprosesser og være god på å etablere egne nettverk og
utvikle relasjoner.
Studenten skal være god på å kunne delta i samarbeidsprosesser i
bedrifter som internasjonaliserer seg i hotell og reiselivsbransjen.
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Generell kompetanse
Studenten skal etter endt emne kjenne til sentrale nasjonale og
internasjonale institusjoner som er relevante for
internasjonaliseringsstrategier, kunne anvende moderne digitale
verktøy for å effektivisere egne arbeidsprosesser og være god på
å etablere egne, personlige nettverk og utvikle relasjoner.
Studenten skal være god på å kunne delta i samarbeidsprosesser i
bedrifter som internasjonaliserer seg i hotell og reiselivsbransjen.
7. Innhold

Tema 1 – Hva omfatter «reiseliv» og hva er markedsføring i
forhold til disse bransjene
Bransjeklassifisering reiseliv:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Hotell og overnatting i Norge, utenlandske kunder
Internasjonalisering av hotellkjeder ut fra Norge
Fysisk transport, fly, båt, buss, tog i, inn til og ut av Norge
Turoperatører inn- og utgående
Destinasjoner i Norge, inngående
Destinasjoner i utlandet fra Norge, utgående
Eventer i Norge

Globalisering, internasjonalisering – BRICS og nær geografi
Norge og verden: Brøken 5.051 millioner delt på 7.073 milliarder
(21.3.13) = 0,00071 – styrke eller svakhet?
Internasjonalisering som vekststrategi - aktiv
Internasjonalisering som et naturlig bransjefenomen - passiv
De tradisjonelle, geografiske kjøpekraftsansamlingene
BRICS-ene
Øvrige muligheter
Dynamikk og prognoser
Gå på tvers eller rett mot - Hvorfor BRICS?
Markedsføringsmiksen - Virkemidlene i markedsføringen av
reiselivstjenester
1) Reiselivstjenester – Hva er produktet og hvordan utvikles det –
tjenesteperspektivet
2) Samarbeid, klynger og nettverk - integrering
3) Reiselivstjenester – Hvordan prises det og hvordan skapes
inntekter – value co-creation
4) Hvordan «distribueres» tjenesten – tjenestefabrikkene
5) Hvordan kommuniseres det – den digitale
kommunikasjonsmiksen, den tradisjonelle
kommunikasjonsmiksen, den integrerte
kommunikasjonsmiksen
6) Nettverk og støtteinstitusjoner
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7) Soft/Hard miks av virkemidler – mennesker og systemer,
fysiske ressurser
8) Relasjonsutvikling og CRM – tradisjonelt og digitalt, gjenkjøp
og livstidsverdi
9) Kvalitet og kvalitetsstyring

Tema 2 – Internasjonalisering av reiselivstjenester og
markedsføringsmiksen
Internasjonal markedsforståelse
A) Markedsorientering:
Det globale markedet – PEST(EL) og trender: BRICS-ene,
Brasil, Russland, India, Kina og Sør-Afrika. De tradisjonelle
markedene Tyskland, England, USA, Sverige, Danmark, Holland
m.m.
Geografisk fokuserte markeder
Valg av geografiske markeder
Segmentering og valg av fokuserte segment i geografiske
markeder
Markedsinformasjon fra ukjente markeder
Markedsinformasjon fra kjente, utenlandske kunder – CRM
MIS: Markedsinformasjon og markedsforståelse – det
tradisjonelle og det globale, digitale perspektivet
B) Utvikling og tilpasning av markedsføringsmiksen:
Markedsorientering av markedsføringsmiksen
Budsjetter, prognoser og salgsmålsettinger
Tema 3 – Internasjonaliseringen
Internasjonaliseringsprosessen
Solbergs 9 (x) vinduer
Stegvise prosessmodeller
Valg av inngangsstrategier – digitale og tradisjonelle
Tema 4 - Kritiske suksessfaktorer ved internasjonalisering av
reiselivstjenester
Markedsforståelse og markedskunnskap
Destinasjonens attraksjonskraft
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Tema 5 – Oppsummering og integrering
8. Gjennomføring

Casearbeidet (hjemmeeksamen) teller 40 % av total karakter i
emnet.
Studentene deles i grupper ved at gruppeleder selv søker posisjon
som gruppeleder første uke ved semesterstart (pr. videosnutt, Email og CV på LinkedIn).
Emneansvarlig velger ut gruppeledere basert på søknadene.
Deretter tildeles gruppelederne 2 medstudenter ved tilfeldig valg.
Gruppene arbeider løpende med caseoppgaven sin gjennom
semesteret og avslutter med 2 organiserte dagers heltidsarbeid
med påfølgende innlevering av casebesvarelsen. Besvarelsen
graderes etter skala A – F.

9. Samfunns-/
næringslivkontakt

Det målsettes å knytte kontakt med Innovasjon Norge, et norsk
flyselskap og en norsk hotellkjede, turoperatør og/eller en norsk
destinasjon. I relasjon til disse aktørene i Norsk hotell og reiseliv
utarbeides plan for casearbeid og tilhørende gjesteforelesere.

10. Vurdering

Hjemmeeksamen/prosjekt over 2-12 uker, som løses i gruppe på
2-3 studenter. Den teller 40 % av helhetlig vurdering. Alle
hjelpemidler tillatt.
Skriftlig individuell tre (3) timers avsluttende eksamen. Den teller
60 % av helhetlig vurdering. Ingen hjelpemidler tillatt.
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