
Fly på 1. klasse...



Velkommen om bord på 
Fjell&Fjord/360



En liten verdenspremiere...
•  Fjell & Fjord-samarbeidet er blant de første i verden 

til å lansere interaktiv panoramavisning med 
integrert søk og booking.

•  Teknologi som brobygger mellom 
informasjonsspredning og konvertering

F&F/
360

Booking
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Slaget står i de digitale kanalene...
•  Konkurransen om utenlandske gjester blir 

vanskeligere for hvert år. 

•  Vilkårene er ikke de samme som for 10...5... 2 år 
siden...

•  Gjestene våre er online - Nettet er vår viktigste 
konkurransearena.

•  Teknologi og innhold er parametre som vokser i 
betydning 

•  For å være best i dag, må vi alltid tenke på ’i morgen’



Hva er Fjell&Fjord/360?
•  100 interaktive 360-graders panoramabilder, tatt opp fra 

helikopter og fra bakkenivå.

•  19 integrerte videofilmer med fokus på aktiviteter i regionen

•  Full integrasjon med tellUs-database, så både overnattings- 
og aktivitetsbedrifter samt arrangement blir synliggjort. 

•  Sydd sammen i patentert streaming og viewerteknologi, og 
som gir bra gjengivelse selv ved lav bredbåndskapasitet.

•  Et verktøy som kan utvides kontinuerlig og implementeres i 
andre prosjekter (f.eks. vandreprosjektet)

•  Implementerbart på både region, destinasjon og bedrift



Spenn setebeltet, rett opp 
seteryggen og nyt utsikten...

www.fjellandfjord.com/360



Hvorfor har F&F/360 ”killer instinct”?
•  Fordi nettet er en plass der vi ”gjør ting”

–  Vi må slutte å tenke ”brosjyre på nett”. Hele internettets potensial 
ligger i interaksjon. F&F360 ER interaksjon

•  Fordi fornøyde kunder er dine beste ambassadører...
–  Spredning i sosiale medier er ”gratis” og effektiv markedsføring. 

F&F360 engasjerer og DELES (ref case fra visitnorway.com).

•  Fordi troverdighet er kjernen i det vi driver med.
–  F&F360 tar folk helt inn i naturopplevelsen – det er ekte formidling 

uten ”sminke”.

•  Fordi nettaktivitet handler om konvertering
–  Kjøp/besøk. Vi må søke å optimalisere denne likningen i alt vi gjør. 

F&F360 er hele kjøpsprosessen i en loop.

•  Fordi F&F360 understøtter vår USP...  Den kontrastfulle 
reisen fra på tvers av landet.


