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03 : Årsberetning 2016

Styret har i 2016, siden ordinær general- 
forsamling 30.05.16, bestått av følgende:
• Adm. direktør, Tarje Hellebust (styreleder),
 Radisson Blu Plaza Hotel,
• Adm. direktør Gjøran Sæther (nestleder), 
 Fursetgruppen   
• Konserndirektør Kommunikasjon og 
 samfunnskontakt Helge Otto Mathisen,
 Color Line 
• Adm. direktør Morten Thorvaldsen, 
 Thon Hotels AS 
• Chief Commercial Officer Thomas Alexander  
 Ramdahl, Norwegian Air Shuttle ASA
• Adm. direktør Fredrikke Næss, 
 Grand Hotel Oslo
• Director of Revenue Management 
 Christian Gamsgrø, Scandic Norway
• Høyskolelektor, Institutt for markedsføring  
 Cecilie Staude, Handelshøyskolen BI
• Senterleder Øystein Aurlien, 
 Paleet
 
Valgkomiteen har i 2016 bestått av følgende: 
• Adm. direktør André Schreiner (leder),
 Clarion Hotel The Hub 
• Partner/direktør Øivind R. Lie, 
 Congress Conference 
• Kommunikasjonssjef Kathrine Daniloff, 
 Norsk Teknisk Museum

Etter styrets oppfatning gir det framlagte resultat-
regnskap og balanse med tilhørende noter ett rett- 
visende bilde av driften og om selskapets stilling 
ved årsskiftet. Regnskapet viser at aktiviteten har 
vært god og som normal.   

Ved utgangen av 2016 hadde selskapet en posi-
tiv egenkapital på kr. 10 702 148. Egenkapitalen 
er i overensstemmelse med aksjelovens krav. Det 
er styrets oppgave å se til at selskapets egenka-
pital er forsvarlig i forhold til den virksomheten 
som til enhver tid drives. Fortsatt drift er lagt 
til grunn ved utarbeidelse av regnskapet. Det 
bekreftes herved at forutsetningen om fortsatt 
drift er til stede. Selskapets økonomi baserer 
seg på tilskudd fra Oslo kommune vedtatt i by-
styret for 2016, samt markedsføringsbidrag fra 
selskapets aksjonærer og partnere. I tillegg dis-
poneres avkastning på egen kommersiell virk-
somhet. VisitOSLOs disponible ressurser skal 
brukes til profilering av Oslo gjennom utviklings- 
prosjekter og tiltak. 

ØKONOMISK GRUNNLAG
Det økonomiske grunnlaget for VisitOSLO as’ 
virksomhet i 2016 har vært:
• Markedsføringsbidrag fra aksjonærer og 
 partnere
• Tilskudd fra Oslo kommune
• Prosjektinntekter
• Inntekt fra kommersielle aktiviteter
Selskapets økonomi er fortsatt meget god, med 
høy likviditetsgrad og lav gjeld, og en økning 
i egenkapitalen ca 500.000,- fra 2015, egen- 
kapital pr 31/12-2016 er kr. 10.702.148,- Total-
kapitalen er på 27.058.694,-

MILJØ
Arbeidsmiljøet anses som godt. Det har ikke 
blitt rapportert om skader eller ulykker på 
arbeidsplassen. Sykefraværet i bedriften er 
lavt og utgjør 3,4 %. Virksomhetens art med-
fører verken forurensning eller utslipp som 
kan være til skade for det ytre miljø.

LIKESTILLING
Av 28 faste ansatte i bedriften var 20 kvinner og 
8 menn. Selskapet har innarbeidet policy som 
tar sikte på at det ikke forekommer forskjellsbe-
handling grunnet kjønn.

25. DRIFTSÅR FOR VISITOSLO AS 
Selskapet har i 2016 videreført sine salgs- og 
markedsinnsatser på både nære og fjerne mark-
eder.  
Det gode samarbeidet med Oslo kommune ble 
videreført i 2016. VisitOSLO forholder seg til den 
internasjonale profileringsstrategien utviklet av 
Oslo Business Alliance på vegne av Oslo kom-
mune, lansert høsten 2015. Også i 2017 har Visit-
OSLO forpliktet seg til å følge denne strategien 
som mottaker av tilskudd fra Oslo kommune til 
profilering av Oslo som en reiselivsdestinasjon.
VisitOSLO as har hatt et høyt aktivitetsnivå i 
2016. Styret retter en takk til selskapets aksjo-
nærer og øvrige samarbeidspartnere som har 
bidratt med økonomiske ressurser og natu-
ralytelser (transport, overnattinger, bespisning, 
mottakelser, møterom o.l).
Styret takker selskapets ansatte som i 2016 har 
nedlagt et viktig arbeid for å profilere Oslo som 
reiselivsdestinasjon, derunder også vertsby for 
internasjonale kongresser, og et omfattende  
informasjonsarbeid samt et tett samarbeid med 
kultur- og næringsliv.
  

VisitOSLO as er reiselivssektorens destinasjon- og markedsføringsselskap for Oslo. 
Selskapet står for driften av Oslo Visitor Centre, turistinformasjonstjenesten i Oslo, 
samt produksjon av informasjon og utviklingsprosjekter innenfor reiselivssektoren. 
Selskapet ble opprettet som aksjeselskap 1.1.1992 og avløste den halvkommunale stif-
telsen Oslo Promotion og Oslo Reiselivsråd. Disse selskapene var i sin tid etterfølgere 
til Reisetrafikkforeningen for Oslo og omegn som ble etablert av Oslo kommune i 1929.
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Fra venstre: Tarje Hellebust, Fredrikke Næss, Morten Thorvaldsen, Gjøran Sæther, Cecilie Staude, Thomas Alexander Ramdahl, Christian Lunde, Øystein Aurlien  
og Christian Gamsgrø. Helge Otto Mathisen var ikke tilstede da bildet ble tatt.

Oslo, 15.05.17

Tarje Hellebust
styreleder

Gjøran Sæther
nestleder

Christian Lunde
adm. direktør

Morten Thorvaldsen   Christian Gamsgrø Helge Otto Mathisen

Cecilie Staude Øystein Aurlien Fredrikke Næss Thomas Alexander Ramdahl
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Christian Lunde
Adm. direktør

Per Erik Berg 
Økonomisjef

Synne Myhre
Avdelingssjef

Vertskapstjenester

Annie Kristi Korsmo
Avdelingssjef

Kongress og arrangement

Katrine Mosfjeld
Avdelingssjef

Medier og kampanjer



Christian Lunde, Oslo entusiast & Adm.direktør
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I 2016 jobbet vi videre med å nå våre tre strat-
egiske og langsiktige mål nedfelt i samsvar 
med Oslo kommunes mål for reislivssektoren i 
Oslo. Fram til 2019 har vi som målsetting å ha 
en årlig økning i verdiskapning innen reiselivs-
sektoren i Oslo på fem prosent, årlig økning 
innen gjestedøgn på tre prosent og en årlig 
økning på 20 % for det digitale fotavtrykket. 
Gjestedøgn hadde en økning fra 2015 på fem 
prosent, et resultat vi er godt fornøyde med. 
Fotavtrykket økte med 21 % i forhold til 2015. 
Vi får ikke resultatet for verdiskapningen for 
2016 før i desember 2017, men alle resultat for 
2016 tilsier at vi kommer til å nå målet vårt. 
Jeg kan legge til at vi klarte målet vårt for 
2015; målet var en verdiskapning på 13,9 mrd, 
mens resultatet var 14,2 mrd.
Ledergruppen gjennomgikk noen endringer etter-
som Katrine Mosfjeld (avdelingssjef Medier 
og kampanjer) gikk ut i permisjon i desember 
2015 og Vibeke Wessel Finstad vikarierte for 
Katrine fra januar til juli 2016. 

2016 ble et travelt år med mange aktiviteter 
og prosjekter. Blant annet deltok VisitOSLO 
i store arrangementer som X Games og VM 
i skiskyting. VisitOSLO hjalp til med tilrette-
legging av innspillingen av filmen «The Snow-
man», filmatiseringen av Jo Nesbøs roman 
med samme navn, med Michael Fassbender 
i hovedrollen som Harry Hole. Økt satsing innen 
kongress- og konferansemarkedet gjorde at 
Oslo vant 25 kongressanbud, og vi opplevde  
rekordhøy økning i antall besøkende på Oslo 
Visitor Centre. Det ble startet et Arena-pros-
jekt med aktører fra kultur- og reiselivssek-
toren i Oslo. Verktøykassen oslobrandbox.
no ble lansert i september i samarbeid med 
Oslo Business Alliance, og VisitOSLO relan-
serte strategien sin samme måned med nytt 
og oppdatert innhold. 2016 var, som nevnt, et 
travelt, men også innholdsrikt år.
Vi gleder oss til å fortsette å jobbe for byen 
vår i 2017!
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OSLO KOMMUNE
Oslo kommune er en viktig bidragsyter og 
samarbeidspartner for VisitOSLO. Som mottaker 
av offentlig tilskudd har VisitOSLO i samarbeid 
med Oslo kommune utviklet tre mål for VisitOSLO 
og reiselivssektoren i Oslo. Reiselivssektoren 
ligger under byrådsavdeling for Næring og 
eierskap, men VisitOSLO samarbeider med flere  
av kommunens byrådsavdelinger og etater, på 
prosjekter og tiltak initiert av kommunen, 
VisitOSLO og andre initiativtakere. 

OSLO-GUIDE UTVALGET 
Oslo kommune har ansvaret for og interessen 
i å tilrettelegge for at Oslo by presenteres 
for besøkende til hovedstaden på en 
profesjonell måte. Det er derfor opprettet en 
komitè under byrådet som løpende vurderer 
guideutdanningen, fastsetter kriterier for 
guidegodkjenning og avholder guideeksamen 
for nye Oslo-guider. Sekretariatsfunksjonen er 
lagt til VisitOSLO. Adm.direktør Christian Lunde 
er oppnevnt av kommunen til utvalgets leder. 
Under en seremoni i Oslo rådhus den 31. mai 
overrakte ordfører Marianne Borgen diplom og 
guidenål til 23 nyuteksaminerte Oslo-guider.   

VISIT OSLO REGION   
Regionalt samarbeid for større 
påvirkningskraft!
Visit Oslo Region samler de viktigste regionale 
reiselivsaktørene i Oslo og osloregionen
VisitOSLO, Akershus reiselivsråd, Visit Østfold, 
Visit Vestfold, Visit Sør-Hedmark, Visit  Lillehammer 
regionen og Gjøvikregionen – Hadeland – Ringerike 
reiseliv er deltakende destinasjoner i samvirke-
foretaket Visit Oslo Region, som ble etablert i 
2016. 
Kampanjer på utenlandske målmarkeder,  relasjons-  
bygging med utenlandske turoperatører, felles 

webplattform og et felles regionsnettsted er 
operative samarbeidsprosjekter, mens utviklingen 
av en felles regionsprofil og langsiktig strategi 
skjer i Visit Oslo Region SA. VisitOSLO er 
representert i styret til Visit Oslo Region SA og 
har prosjektleder- og fagansvar for flere av de 
nevnte prosjektene. 
Visit Oslo Region har en tydelig by-, kultur- og 
opplevelsesprofil som danner det strategiske 
grunnlaget for alt felles markedsførings- og 
kommunikasjonsarbeid. Profilen er i tråd med 
Innovasjon Norges anbefalinger om å jobbe 
frem synergier mellom reiseliv, kultur og krea-
tive næringer. Gjennom sin rolle i Oslo Brand  
Alliance sørger VisitOSLO dessuten for en sta-
dig dialog mellom Visit Oslo Region og andre 
relevante partnere som jobber for å tiltrekke tal-
ent, arbeidskraft og gjester til regionen.
For å gjennomføre store kampanjer på de mest 
prioriterte internasjonale målmarkeder, er det 
etablert et stabilt samarbeid mellom Visit Oslo 
Region og Avinor/Oslo lufthavn, hotellkjeder, 
og Flytoget. Kampanjene samfinansieres med 
relevante norske og internasjonale flyselskap 
og matches med midler fra Innovasjon Norge. 
Denne samfinansierings- og matchingsmodellen 
muliggjør en flerdobling av budsjettene for 
osloregionskampanjene som gjennomføres i 
regi av utekontorene til Innovasjon Norge.
Kampanjene henvender seg utelukkende 
til sluttbrukeren og sprer kunnskap om 
Osloregionen til potensielle besøkende. På 
den måten skal kampanjene bidra til å skape 
reiselyst og påvirke kjøpsprosessen til fordel 
for osloregionen. Kampanjeprosjektet skal 
også bidra til å støtte opp om utviklingen av 
inngangsportfunksjonen av osloregionen for 
reiser til Norge og Skandinavia. Budskapet 
om enkel tilgjengelighet gjennom direkte 
og prisgunstige transportforbindelser, og 
samarbeid med transportselskap er sentralt i 
kampanjearbeidet. 

Visit

OSLOregion.com



Osloregionen (inkl Oslo, Akershus, Vestfold, Østfold, 
Buskerud, Hedmark, Oppland) 

2016 2015 Endring %

Storbritannia   346 046 335 138  3,3 %

Tyskland   503 338 430 898   16,8 %

Spania   105 640 95 061 11,1 %

USA   250 010 214 457 16,6 %
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Resultater 2016:

I 2016 ble det gjennomført totalt fire store 
kampanjer: i USA (todelt, en del i samarbeid 
med SAS, en del i samarbeid med Norwegian), 
Storbritannia (i samarbeid med Norwegian), 
Tyskland (i samarbeid med Eurowings) og 
Spania (i samarbeid med Norwegian). VOR 
Kampanjer har brukt 1,5 millioner kroner 
av egne prosjektmidler, som gjennom 
samfinansiering og samarbeid med utvalgte 
flyselskap og Innovasjon Norge genererte en 
total kampanjeverdi av 5,2 millioner kroner.
Målet for Osloregionen er en økning på 5 % i 
utenlandske gjestedøgn pr år. I 2015 ble det 
registrert totalt 4 093 897 gjestedøgn fra 
utlandet i Oslo regionen (inkl Oslo, Akershus, 
Vestfold, Østfold, Buskerud, Hedmark, Oppland). 
I 2016 lå antallet utenlandske gjestedøgn på 4 
461 345, som tilsvarer en økning på 8,9 %.
Kampanjeprosjektet har også et felles nettsted 
for reisemålene i Osloregionen: www.visitoslo 
region.com. Regionsnettstedet gir inspirasjon og 
informasjon til potensielle besøkende. 
Nettstedet finnes på tre språk, norsk, engelsk 
og tysk. Over 30 000 brukere besøkte  
www.visitosloregion.com i 2016. Nettstedet fikk 
godt over 107 000 sidevisninger.

EUROPEAN CITIES MARKETING 
European Cities Marketing er en interesseor-
ganisasjon for all virksomhet som ivaretas av 
destinasjonsselskaper i større europeiske byer. 
Organisasjonen arbeider med forhold knyttet 
til byturisme og har bl.a. et nært samarbeid om 
statistikk, utredninger og forskning med Univer-
sitetet i Wien og Turismens Utredningsinstitutt 
i Gøteborg. Det er ca. 120 medlemmer i ECM.

ADM.DIREKTØR SKIFTE I VISITOSLO 
Christian Lunde ble ansatt som ny admini-
strerende direktør i VisitOSLO og overtok etter 
Bente Holm andre januar 2017. Christian Lunde 
har jobbet rundt 30 år i reiselivssektoren og 
kommer fra stillingen som Vise President Sales 
i Nordic Choice. Tidligere har han jobbet i blant 
annet Star Tour, del av TUI-konsernet, som 
administrerende direktør i seks år. Før det var 
han salgsdirektør i Rica Hotels. Han har også 
jobbet i Ving i 14 år og var blant annet med på å 
etablere ving.no i 1998. 
Bente Holm jobbet som administrerende direk-
tør i VisitOSLO i litt over tre år og tok over job-
ben som administrerende direktør i Innovasjon 
Norge Reiseliv.

Member

Christian Lunde ble ansatt som ny 
administrerende direktør i VisitOSLO 
og overtok etter Bente Holm
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Oslo Visitor Centre
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Ved flyttingen tilbake til området rundt Oslo S, 
hvor de aller fleste tilreisende til byen først an-
kommer, var hensikten å tilgjengelig gjøre tjen-
estene vi tilbyr for enda flere enn tidligere. Målet 
var å tiltrekke seg enda flere både tilreisende, 
lokale og forbipasserende. Vi er glade for å se 
at flyttingen innfridde; også i 2016 hadde vi god 
økning i antall besøkende sammenlignet med 
året før. 395.000 forventningsfulle besøkende 
oppsøkte Oslo Visitor Centre i 2016, hvilket ut-
gjorde en økning på 22 % fra året før.   

På Oslo Visitor Centre vil de ansatte gi byens 
besøkende og befolkning informasjon om hva 
Oslo har å by på av attraksjoner, museer, aktivi-
teter, konserter, kulturarrangement, spisesteder, 
uteliv og offentlig kommunikasjon. Gjennom 
gode kommunikative og språklige evner bidrar 
de til å heve opplevelsen til den besøkende,  
inspirere, veilede og ikke minst bidra til verdi-
skaping i byen. Vi tilbyr også kjøp av noen ut-
valgte tjenester som bidrar til å forenkle og 
berike de besøkendes opphold i Oslo.
Gjennom Oslo Visitor Centre har VisitOSLO 
ivaretatt de nye behovene og vanene dagens 

moderne reisende har tillagt seg. De besøkende 
kan benytte seg av både digitale og tradis-
jonelle flater for innhenting av informasjon og 
inspirasjon om Oslo, i et moderne og fremtids-
rettet lokale. For dette vant vi etter vårt første 
år på Oslo Visitor Centre HSMAIs Serviceløftpris 
for beste kundeopplæring.

I 2016 introduserte vi også en mobil tjeneste, i 
form av en infosykkel. Denne er utstyrt med kart, 
Oslo Guide, gratis wifi samt to kunnskapsrike 
Osloentusiaster, som hele sommeren syklet 
rundt i byen og møtte turistene der de beveget 
seg. På denne måten kunne vi tilgjengelig gjøre 
vertskapstjenesten for enda flere enn de som 
oppsøkte oss på Oslo Visitor Centre. 

Gjennom Oslo Visitor Centre har byen fått et 
besøkssenter på meget høyt internasjonalt 
nivå, som gjenspeiler den utviklingen og posis-
jonen Oslo representerer. Gjennom denne kan 
VisitOSLO utføre vertskapsrollen for byen til et 
utvidet publikum, og styrke Oslos posisjon som 
reisemål og vertskap.

Oslo Visitor Centre i Østbanehallen er byens offisielle turistinformasjon og besøks-
senter for Oslos besøkende, men også byens egen befolkning. Besøkssenteret er et 
naturlig knutepunkt for formidling av det økende antall opplevelser byen tilbyr, hvor 
den digitale infrastrukturen effektiviserer arbeidet for betjeningen og optimaliserer 
opplevelsen for senterets besøkende.



La guía oficial de Oslo

OSLO GUIDE2016

VISIT PEACE
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OSLO PASS 
Oslo Pass har eksistert i over 30 år og har vun-
net flere nasjonale og internasjonale priser for 
brukervennlighet og funksjonalitet. De viktigste 
elementene i Oslo Pass er fri inngang til mu-
seer/attraksjoner og fri offentlig transport. Oslo 
Pass eies av deltakerne i passet og forvaltes av 
VisitOSLO. I styringsgruppen for Oslo Pass er 
deltakerne i Oslo Pass, Ruter og VisitOSLO rep-
resentert. Oslo Pass selges med 24, 48 eller 72 
timers varighet til voksne, barn og honnør, og 
det ble i 2016 solgt 132 891 Oslo Pass til en verdi 
av MNOK 45. 
Oslo Pass er et fantastisk verktøy for byens 
besøkende, og gjør det både smidig og rimelig 
å ta for seg av byens attraksjoner og tilbud. Oslo 
Pass kan kjøpes både i papirutgave og digitalt, 
sistnevnte gjennom Oslo Pass appen, som ble 
lansert i 2014 som verdens første fullintegrerte, 
elektroniske city card. Oslo Pass appen er en en-
kel og intuitiv løsning for brukeren, den er gratis 
å laste ned og gir kunden mulighet til å kjøpe 
Oslo Pass på sin mobile enhet. I 2016 ble 10 056 
Oslo Pass kjøpt og lastet ned via Oslo Pass ap-
pen, hvilket utgjør en omsetning på MNOK 3,5.

PUBLIKASJONER
I 2016 produserte vi brosjyrer og kart til forskjellige 
formål. Den offisielle Oslo Guiden ble trykket i 
4 språkvarianter i totalt 700 000 eksemplarer. 
Turistkart ble produsert i 630 000 eksemplarer. 
Begge publikasjonene lå også tilgjengelig som 
elektronisk brosjyre og nedlastbar PDF via 
Visitoslo.com. 
Fra 2017 vil begge publikasjonene utgis av WISP 
Kreativt Studio, i samarbeid med VisitOSLO.

Oslo Visitor Centre er utstyrt med følgende:

• 5 infoskjermer (48”) med spesialtilpasset design og software..
 Disse skjermene skal inspirere og gi mersmak til å oppsøke mer detaljert informasjon – 
 enten på andre digitale flater eller i dialog med de ansatte på besøkssenteret

• 9 nettbrett (17”) hvor «Oslo – the official city app» er tilgjengelig på 6 ulike språk. 
 Her kan den besøkende bruke tid til å planlegge oppholdet sitt i detalj.  

• 1 storskjerm (72”) og 2 skjermer (48”) med Oslobilder- og filmer som ruller 
 20 timer i døgnet.

• Instagramvegg med 4 skjermer hvor det vises live Instagram-feed fra bilder tagget 
 #visitoslo

• Brosjyrer og materiell om Oslo og omegn.

• Sist, men ikke minst: Oslo Visitor Centres språkmektige og kunnskapsrike ansatte som 
 skal veilede og informere de besøkende, slik at deres opphold i Oslo blir innholdsrikt og 
 de reiser hjem som gode Osloambassadører.

OSLO GUIDE
2016

Der offizielle Guide für Oslo

VISIT 
PEACE

OSLO GUIDE
2016

Den offisielle guiden for Oslo

VISIT 
PEACE

OSLO GUIDE
2016

The Official Oslo Guide

VISIT 
PEACE
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TURIST I EGEN BY 
Byens befolkning er Oslos beste ambassadører 
og VisitOSLO ønsker å legge til rette for at de blir 
enda bedre kjent med byen sin. Dette gjøres blant 
annet gjennom det årlige arrangementet Turist i 
egen by. 
Turist i egen by ble arrangert for tiende gang i 
2016, og har gått fra å ha 7 000 oppmøtte det 
første året til at over 20 000 entusiastiske oslofolk 
i 2016 møtte opp for å oppleve byens mange 
attraksjoner og aktiviteter denne søndagen i 
april. Prosjektet er et spleiselag mellom Oslo 
kommune, Ruter og prosjektets mange deltagere, 
som denne dagen åpner opp dørene sine gratis 
for byens befolkning. 
Oslo er en av få byer i verden, og den første, som 
tilbyr sine innbyggere et årlig gratisarrangement 
av denne typen. Turist i egen by bygger opp un-
der Byrådserklæringen og gir Oslos innbyggere 
anledning til å oppleve byens kulturinstitusjoner 
og attraksjoner, og slik blir gode ambassadører og 
vertskap for landets hovedstad. Arrangementet 
bidrar til økt stolthet for egen by, og skaper enda 
flere kunnskapsrike verter for besøkende fra inn- 
og utland. 
Tegnekonkurransen som gjennomføres i forbindel-
se med Turist i egen by er et årlig initiativ rettet 

mot grunnskolen, som er med på å fremme kunst- 
og kulturinteresse hos barn og unge, samt pro-
filere Oslo kommunes engasjement mot denne 
målgruppen.

UTVIKLINGSAKTIVTETER FRA OSLO 
VISITOR CENTRE I 2016: 
• Grunnlaget for en felles cruisesatsning 
 sammen med Oslo Havn og næringen 
 ble lagt. Prosjektet har oppstart 1.1.2017.
• Grunnlaget for prosjektet Matbyen Oslo  
 ble lagt, sammen med sentrale aktører i  
 næringen i Oslo og Innovasjon Norge.
• Infosykkelen fikk sommeren 2016 sin debut  
 i bybildet, hvor vi kunne hjelpe og informere  
 byens besøkende og befolkning der de var,  
 når de trengte oss.
• Meet & Greet ifm Øyafestivalen ble en  
 etablert tradisjon, da dette ble arrangert for  
 andre gang på Oslo Visitor Centre. 
 Rundt 100 representanter fra internasjonal  
 media og norsk musikkbransje startet sin  
 Øya-opplevelse her.
• Akkreditering av alle deltagere og deres 
 apparat ble gjennomført på Oslo Visitor  
 Centre i forbindelse med X Games Oslo. 



Buzz Oslo – Medier og kampanjer



14 : Buzz Oslo – Medier og kampanjer  

WWW.VISITOSLO.COM
Visitoslo.com er hovedstadens offisielle reiselivs-
nettsted. Det er publisert på 6 språk; norsk, en-
gelsk, tysk, spansk, fransk og italiensk. Nettstedet 
skal begeistre og inspirere om Oslo, og bidra til at 
folk bruker byen, enten de reiser langveisfra eller 
de bor i Oslo. Vi skal fortelle historiene om Oslo, 
og vi skal løfte frem Oslos mangfoldige kultur- og 
næringsliv gjennom fortellingene. Det er et klart 
mål å konvertere interesse for byen inn i forbruk 
i byen. 
Nettstedet hadde i 2016 i underkant av 4,1 millioner 
unike brukere, som i snitt besøkte mer enn 5 sider
hver. Det gav oss 18,4 millioner sidevisninger i 
2016. 
Språkversjonene er viktige, og vi ser mange byens 
tilbud som har betydelig overvekt av visninger 
på andre språk enn norsk. For de 25 mest viste 
produktene viser snittet at 87 % av visningene er 
på et annet språk enn norsk. 
35 % av alle sidevisninger på visitoslo.com, er i 
2016 produktvisninger. Det er en pen økning fra 
2015, og viser at vi lykkes med å løfte brukernes 
interesse for byens tilbud.
Tabellen viser land med flest besøk på visitoslo.com, 
med utvikling fra 2015.

  Antall  Endring 
 Andel besøk fra 2015  

Norge  51 % 2 875 961 + 14,5 %  

Storbritannia 7,5 % 426 847 + 3 %

Tyskland 6,5 % 360 252 + 5,5 %

USA 5 % 289 389 + 16 %

Frankrike 4 % 212 269 +32 %

Spania 3,5 % 197 490 + 21 %

Italia 3,5 % 184 741 + 25 %

Sverige 2,5 % 142 784 + 22,5 % 

Ser man bort fra forsiden, er siden med byens  
arrangementskalender den aller mest viste siden på 
nettstedet. I 2016 har 100 000 av brukerne av denne 
tjenesten trykket på den grønne kjøp-knappen, 
som igjen er koblet opp mot 5 forskjellige billett-
system og viser sanntidsinformasjon om billettenes 
tilgjengelighet. Det er ikke tvil om at denne innovas-
jonen bidrar til økt salg av billetter, og i 2016 koblet 
vi opp ett nytt billettsystem; Ebillett/DX. Vi vil videre-
utvikle innholdet og løsningen gjennom å koble opp 
enda flere billettsystem i 2017. 
Vi har fått tilskudd fra Oslo kommune til å utvikle og 
drifte arrangementskalenderen. 
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NEDLASTINGER FRA BILLEDBANK:
2016: 1 813 bilder og filmer, lastet ned til sammen 
6 992 ganger.
2015: 2 049 bilder og filmer, lastet ned til sammen 
6 794 ganger.
Det er en overvekt av presse og online reisema-
gasin som har lastet ned bilder og filmer, og for 
oss er dette med på å heve Oslos visuelle uttrykk 
i andres medier, og i en del tilfeller i det hele tatt 
vært grunnlaget for at vi får skjermplass. Det er 
soleklar preferanser av bilder som har frie rettig- 
heter. Billedbanken brukes daglig, og er en be-
tydelig visuell ressurs for alle som vil inkludere 
Oslo i sine historier.

OSLO – OFFICIAL CITY APP
Denne appen var igjennom en omfattende opp-
datering i 2015, og vi har i 2016 kun gjort inkre-
mentelle forbedringer. Oslo – Official City App er 
koblet til VisitOSLOs database slik at innholdet 
oppdateres kontinuerlig når den er online, men av 

hensyn til internasjonale besøkende kan den også 
brukes offline. 
Appen ble lastet ned 58 000 ganger i 2016, 
og ved årsskiftet nærmet den seg 237 000 
nedlastinger totalt. Appen åpnes på mellom 500 
og 1 000 mobiltelefoner og nettbrett hver dag, 
og hadde 111 000 brukere i 2016 (brukere per 
måned summert) – en økning på 18 % fra 2015. 
Det var 305 000 brukersesjoner i løpet av året, 
som er en økning på formidable 67 % fra 2015. 
Det forteller oss at den nye appen oppleves som 
nyttig og brukes flittig av dem som har lastet den 
ned. Oslos – Official City App kan lastes ned gratis 
fra både App Store og Google Play. 
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INTERNASJONALE MEDIEBESØK
Internasjonal mediehåndtering er et ledd i Visit-
OSLOs strategi om å sette digitale fotspor 
også internasjonalt. Selv om hovedfokuset 
er digitalt, håndteres trykte medier (aviser, 
magasiner, tidskrifter, inflight-magasiner), radio 
og TV også, da vi ser at disse fortsatt er viktige 
informasjonskanaler i de fleste markeder og at 
artikler og innslag i tradisjonelle medier ofte 
kommer ut digitalt i tillegg.

I 2016 var det 245 unike mediebesøk, bestående 
av 856 ulike medier og 912 medierepresentanter. 
Med dette noterer vi en pen økning på 16 % fra 
2015.  

Vi jobber med medier fra hele verden, men vi har 
et klart fokus på våre viktigste markeder. Dette 
speiler seg også i hvem vi har lykkes med å invi-
tere; topp 5 nasjonaliteter er USA (46 unike besøk 
med 95 medier representert!), UK, Tyskland, Ita-
lia og Spania. I mye større grad enn tidligere har 
vi jobbet sammen med journalister og bloggere 
som er opptatt av design, byutvikling, miljø, mat 
og musikk. Det er stor interesse der ute om Oslo 
som miljøvennlig og annerledes storby. Vi er en 
by som er ung, mangfoldig, med en spennende 
byutvikling som satser på kultur, og dette ønsker 
vi å vise frem til resten av verden.
Vi får tilskudd fra Oslo kommune til vårt arbeid 
med internasjonale medier.
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DIGITALT FOTAVTRYKK
Digitalt fotavtrykk er begrepet vi bruker om de 
tre digitale KPI-ene våre; engasjement, innhold-
sproduksjon av andre og eksponering av eget in-
nhold. Vi startet målingen i mai 2014. 

Aktive handlinger fra våre egne følgere i sosiale 
medier (likes, kommentarer og delinger):  
2 370 000 engasjerte handlinger, + 23,4 %
Når det gjelder aktive handlinger hos egne følgere 
i sosiale medier, beskriver dette tallet det antall 
ganger vi har maktet å engasjere våre følgere til å 
profilere Oslo til sitt eget sosiale nettverk gjennom 
kommentarer, delinger eller likes. Det er særlig 
engasjement på Instagram og på Twitter at vi har 
lykkes med vekst i 2016, hvorav vi på Instagram 
har formidable 121 % mer engasjement enn i 2015. 
Instagram er med sine visuelle kvaliteter et veldig 
viktig medie for oss som jobber med profilering, 
inspirasjon og reiselyst.

Innhold skapt av andre:  878 000, + 5,6 % 
Vi måler (positive og relevante) innholdselement-
er skapt av andre. Dette kan være innhold i sosiale 

medier, for eksempel bilder på Instagram, eller 
nye relevante artikler, blogginnlegg eller twitter-
meldinger.
Det mest krevende av våre måleenheter er å på-
virke, da dette handler om å motivere andre til å 
skape og dele innhold fra Oslo. Her nådde vi i år 
ikke vårt mål om 20 % vekst. Det er likevel verd 
å trekke frem en pen vekst på 17,8 % i blogginn-
legg om Oslo, dvs 8 452 flere relevante blogginn-
legg enn i 2015. Vi registrerer også 10,6 % flere 
relevante artikler i tradisjonelle medier (norske og 
internasjonale), som utgjør 14 202 flere artikler 
enn i 2015.

Eksponering av eget innhold, kanaluavhengig: 
32 560 000 eksponeringer, +25,6 %
Vi klarer vårt mål med eksponering av eget inn-
hold med god margin. Den største veksten lig-
ger på visninger av innhold i andre kanaler enn 
vår egne, som er viktig i forhold til vår strategi om 
å plassere Oslo så mange steder og i så mange 
skjermer som mulig. Prosentmessig vekst er over-
veldende på filmvisninger på Facebook, hvor 
filmene er vist 1,8 mill ganger, noe som tilsvarer en 
vekst på 1 105 %.

 

Antall internasjonale medierepresentanter  685 756 765 912

Unike brukere på www.visitoslo.com*  2 729 796 2 883 396 3 605 794 4 063 116
 
Antall nedlastninger Oslo Official City app  37 132 43 438 47 767 58 000
 
Digitalt fotavtrykk,   – 758 183 1 770 000 2 370 000
engasjement egne kanaler**     

Digitalt fotavtrykk, innhold skapt av andre**  – 387 886       835 000 878 000
   
Digitalt fotavtrykk, 
eksponering av eget innhold**  – 14 708 635 25 900 000 32 560 000

Potensiell digital rekkevidde/
reach/andres medier  – 3,87 mrd 5,28 mrd 10,59 mrd***

20162013NØKKELTALL OVER TID 2014 2015

*  Antall unike brukere per måned, summert 
** Måling fra mai 2014 
***  Endring i datafangst gjør at vekst ser noe større ut enn den reelt er

360-graders film fra X Games i Oslo på 
Facebooksiden Visit Oslo: Vi eksperimenterte 
med filmformat og fikk godt engasjement 
og god spredning på det.

Vi jobber mye med å få folk til å dele bilder 
på Instagram, og vi ser at #visitoslo er mye 
brukt med hele 354 000 bilder, mot feks 
200 000 #visitstockholm 
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UTVIKLING I 2016
Avdelingsleder var i barselspermisjon mesteparten 
av dette året, og hennes vikar forsvant til en fast 
stilling halvveis inn i vikariatet. Vi noterer disse 
sakene for 2016:

• VisitOSLO.com fikk restaurantbooking, ved 
 integrasjon mot systemet bookatable.

• Produktvisningene på visitoslo.com fikk 
 mulighet for å vise store bilder.

• EBillett/DX ble koblet opp som femte 
 billettsystem på visitoslo.com. 
• Vi bygget om og relanserte webløsning for 
 møtemarkedet (B2B)

• Vi bygget nytt innhold rundt arrangement, 
 blant annet gjennom «ukens høydepunkt», 
 ettersom dette åpenbart er noe brukerne av  
 nettstedet er veldig opptatt av. 

• Henrik Ibsen har fått sin egen seksjon på 
 visitoslo.com .

• Vi klarte å profitere på Pokemon Go-bølgen
 for å lage ny oppmerksomhet om Oslo.

• Vi jobbet for første gang med 
 360-videoformat i sosiale medier. 

Til venstre: VisitOSLO har en egen kanal på SnapChat, hvor vi 
publiserte mange «stories» i 2016. Vi laget også flere 
«Snapfilter» basert på vårt eget design, som er tilgjengelig 
for alle som sender snaps på utvalgte steder i byen. Dette 
skal bidra til at det lages flere historier, og at det er tydelig 
hva som er motivet i «snappen».

Til venstre: Ny webløsning skal understøtte 
jobben som gjøres i Meet in Oslo.

Under: Bookatable er integrert på visitoslo.com 
og vi håper med det å gjøre det lettere for folk 
å spise godt i Oslo. 
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Kongressavdelingen foretok en omstrukturering 
av fokusområder og salgsarbeid i 2016, hvorav 
første kvartal ble bruk til å kartlegge lokale insti-
tusjoner og fagmiljøer.  Segmentene våre er kon-
gress, corporate og sport, der kongress har blitt 
identifisert som et svært viktigs satsningsområde. 
Dette gjenspeiler våre aktiviteter og fokus i løpet 
av året, som gav gode utfall på salgsresultat og 
måloppnåelse. 
VisitOSLO skal være best på å selge Oslo innenfor 
den internasjonale møtebransjen, og vårt arbeid 
skal gjenspeile ROI for våre samarbeidspartnere 
og Oslo i form av flere arrangement til hoved-
staden.  Vi jobber tett med lokale fagmiljøer og 
institutter som bidrar i fellesskap for at Oslo skal 
fremstå som en attraktiv kongressdestinasjon og 
kompetanseby.
For å lykkes innen kongressalg, jobber vi internt 
og eksternt med å identifisere rette kongresser 
for Oslo.  Internt ved å pleie lokale fagmiljøer og 
oppmuntre til å sende en søknad. Eksternt via da-
tabaser for å identifisere aktuelle kongresser for 
Oslo. Kongressene har ulik størrelse (fra 50 del-
takere) og anbudsprosessen har en gjennomsnitt 
på 6 mnd å avklare fra søknad til beslutning. 
I 2016 opplevde vi en økende trend for Oslo som 
kongressdestinasjon. Fremdeles er Oslo en uop-
pdaget destinasjon, og byen ansees å være trygg. 
 
KONGRESSÅRET 2016
Statistikken tilsier at Oslo var vertskap for ca 
200 kongresser. Dette er en økning fra 2015. 
Den endelige statistikk rapporten for 2016, 
publiseres i juni 2017, men det er indikasjoner 
som tilsier at vi kan forvente en liten økning 
fra 2015. I gjennomsnitt varer en kongress i 2,5 
dager, og har en estimert verdi av kr. 3 620 pr 
deltaker pr døgn (tall fra Norway Convention 
Bureau sin kongress undersøkelse i 2012). 
VisitOSLO opparbeidet 67 nye kongresser i 
arbeid ila 2016. Totalt tilsier dette 98 000 del-
takere for totalt 260 dager.  Fagmiljøer som ut-
peker seg er medisin og teknologi, men vi har 
også kongresser innen bærekraft, miljø, marit-
imt og historie. 
Sport er en viktig satsning for VisitOSLO, og vi 
har i 2016 kartlagt potensialet for flere arrange-
ment. Segmentet viser seg å ha stort potensial 
for Oslo, og vi har besluttet å utvide teamet 
med en prosjektleder som skal ha ansvar for å 
selge inn flere sportsarrangement til Oslo. Vi 
har deltatt på flere sportsmøter, og dette har 
generert 8 sportsarrangement som ønskes til 
hovedstaden. 

OSLO MEETING PARTNERS
Vi jobber tett med hovedstandens reiseilvs- 
næring, kommunen og partnere. For å kunne 
informere om kongressutvikling, salgsresultater 
og annet nytt i bransjen, opprettet vi et forum 
i 2016 som vi kaller Oslo Meeting Partners.  

Forumet arrangeres 5 ganger per år, og 120 del-
takere fra næringen er registrert som deltakere. 
Arrangementet legges på ulike arena for hvert 
møte for å bli kjent med møtefasiliteter i byen 
vår. Vi har både interne og eksterne gjestefore-
lesere på møtene, og dette har blitt godt mot-
tatt fra møtedeltakerne.  OMP har utviklet seg 
som et viktig arena for nettverk og samarbeid 
blant våre partnere, hvor formålet er å sammen 
skape mer business til byen. 

NORWAY CONVENTION BUREAU (NCB)
Norway Convention Bureau er en betydelig sa-
marbeidspartner for kongressavdelingen. Ak-
tiviteter - både mht kongresser og i arbeidet 
mot det utenlandske møtemarkedet (corpo-
rate) skjer i regi av, eller i samarbeid med NCB.  
I tillegg til å koordinere de mange av utenlands 
aktivitetene vi deltar på, arrangerer de også ak-
tiviteter mot norske fagmiljøer som er medlem 
av organisasjoner som arrangerer kongresser.  
Vi er også med i arrangementssatsningen til 
NCB, hvorav formålet er å skape flere sports ak-
tiviteter til Norge. 

KOMPETANSEBYGGING
I 2016 introduserte vi en ny tradisjon i regi av Visit- 
OSLO,  der vi initierer til en Case Study med 
våre partnere. 10 partnere deltok, og første 
turen gikk i september 2016 til København. Der 
hadde vi møte med Wonderful Copenhagen for 
å lære mer om hvordan de jobber i samarbeid 
med sine partnere for å få flere kongresser og 
arrangement til byen. Vi hadde også visning 
på ulike kongress sentre samt hoteller. I tillegg 
besøkte vi en stor internasjonal kongress som 
ble arrangert i København.

MARKEDSAKTIVITETER
Vi gjennomfører aktiviteter i samarbeid med 
Norway Convention Bureau, Innovasjon Norge 
og egne aktiviteter. Aktivitetene har alle formål 
med å synliggjøre Oslo som arrangements by, 
nettverksbygging og ikke minst ROI i form av 
leads for kommende arrangementer.  Vi er rep-
resentert med fokus på UK, Tyskland og USA 
corporate markedet. 

MESSER
Vi deltok på 3 store messer i år. IMEX i Frankfurt 
(april) og IMEX  Las Vegas( oktober)  samt IBTM 
i Barcelona (november). Vi har stor utbytte av 
å være tilstede på disse messene, både i form 
av nye leads å bearbeide til Oslo, og ikke minst 
nettverksbygging. Kongress og corporate mark-
edet er tøff konkurranse med andre internasjo-
nale byer, og vi må være synlig der alle møtes.  
Vi gjennomfører totalt ca 100 kundemøter på 
messene, og dette gir oss nye kontakter å bear-
beide fremover.

Kongressavdelingen bestod i 2016 av 6 personer som aktivt jobbet innenfor den 
internasjonale møtebransjen. I februar ansatte VisitOSLO en kongress koordina-
tor for å intensivere fokus på kongresser. 
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WORKSHOPS 
Vi deltok på flere workshops i 2016. Cool 
Agency i samarbeid med NCB. Årets arrange-
ment inneholdt en rundtur i Norge der 40 UK 
kunder fikk oppleve ulike destinasjoner i landet. 
5 kunder ble med til Oslo, der de fikk oppleve 
høydepunkter for hva hovedstaden har å tilby. 
Vi deltok også på en workshop på Svalbard 
med svenske kunder i januar. Dette ble svært 
vellykket og vi har i tiden etterpå mottatt flere 
forespørsler og bekreftet arrangementer til 
Oslo. 

VIPEACE FAM TRIP
Vårt største kundearrangement, VIPeace ble ar-
rangert for 2. året. 30 kunder og 10 journalister 
fra ulike land deltok på arrangementet. Kundene 
fikk oppleve Oslo under Fredsprishelgen, og 
deltok på arrangement tilknyttet fredsprisut-
delingen. Arrangementet er blitt svært pop-
ulært allerede. Vi opplevde i 2016 en venteliste 
på deltakelse da over 200 meldte sin interesse 
for arrangementet.  Arrangementet er verdifullt 
for Oslo og våre partnere, og har generert flere 
artikler, mediaoppmerksomhet og ikke minst 
bekreftet kongress.

ANDRE AKTIVITETER
Vi deltok i februar 2016 på M&IT Awards  i Lon-
don sammen med Innovasjon Norge. Arrange-
mentet er svært viktig for UK event bransjen. 
Smart City Sport Summit, Lausanne, oktober. Vi 
deltok på dette arrangementet for første gang 
i 2016. Her møtes internasjonale sportsforbund 
og flere OL byer for å utveksle erfaring og nett-
verksbygging. Vi opparbeidet kontakt med flere 

internasjonale sportsforbund som i ettertid har 
generert til aktive prosesser for å få arrange-
ment til Oslo. 
Vi har hatt 3 presentasjoner hos UiO, hvorav vi 
har presentert for 13 institusjoner pr gang. Dette 
har bistått til at vi har en tettere dialog med 
UiO, og vi opplever å bli kontaktet direkte for å 
kunne bistå i prosessen med å søke kongresser 
til Oslo der UiO er vertskap. 
Vi gjennomførte flere sales calls både i UK og  i 
Tyskland. Aktivitetene var i samarbeid med NCB 
og partnere, samt har generert flere forespørsler 
i etterkant. 

SALG
Vi opplevde en økning i antall forespørsler og 
omstruktureringen av kongressarbeidet viser 
seg å gi fruktbare resultater. Høydepunktet in-
nen kongressalg var da Norges største kongress 
EAN European Academy of Neurology bekreft-
et Oslo for 2019. EAN-kongressen bringer ca 7 
000 delegater til Oslo, og har en varighet på 4 
dager.  Denne kongressen vil ha stor betydning 
for hovedstaden. 

Det er lav hitrate på tilbudene vi genererer in-
nen corporate markedet. Dette skyldes at det 
er tøff konkurranse i corporatemarkedet der vi 
ofte er 1 av 21 byer involvert. Vi er også avhen-
gig av tilbakemelding fra næringen vedrørende 
utfall av leads vi sender. Innenfor kongressalg 
har vi mål om å vinne 25 % av kongressen vi er 
involvert i. Av de 67 kongressene vi opparbeidet 
i 2016, er 12 vunnet. Hvorav 8 bekreftet ila 2016 
og 4 ble bekreftet i 2017.

Kongress 2015 2016

Antall kongresser i omløp 15 67

Antall solgte kongresser 5 16

Salgsverdi 65 mill 210 mill

Salgsresultater 2015 2016

Totalt tilbudsverdi  807 mill 2,1 millia.

Totalt salg 52,4 mill 228 mill

Antall leads totalt til næringen 167 315
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INTERNASJONALE ORGANISASJONER 
OG SAMARBEIDSPARTNERE

INTERNATIONAL CONGRESS AND 
CONVENTION ASSOCIATION (ICCA)
VisitOSLO har vært aktiv medlem I over 30 år, 
og ICCA er viktigste samarbeidspartner for vårt 
kongressarbeid. Igjennom vårt samarbeid med 
ICCA får vi tilgang til kongress databasen, økt 
kompetanse og nettverk.  Vi har deltatt på flere 
ICCA arrangement i 2016, bla Scandinavian 
Chapter meeting i Reykjavik, ICCA kongres-
sen i Kuching, AMP møte i Stavanger og flere  
arrangement tilknyttet felles messedeltakelser. 

UNION OF INTERNATIONAL  
ASSOCIATIONS (UIA)
Vi har vært medlem i flere år, og bruker medlem-
skapet for å få tilgangen til statistikkrapporten 
som lanseres hver juni. 

IAPCO
Vi er ikke medlem av International Associa-
tion of Professional Congress Organizers, men 
deltok på kompetansehevings seminaret deres 
Edge Seminar i København i januar. Dette kur-
set gav oss en innsikt i trender og utviling innen 
bransjen. Det ble også en god arena for nett-
verksbygging. 

SARAH FLEMMING ASSOCIATES (SFA)
I 2016 inngikk VisitOSLO et samarbeid med  
Sarah Flemming Associates. Formålet er at SFA 
kartlegger aktuelle kongresser til Oslo, som vi 
kan starte prosessen med det lokale fagmiljøet. 
Et meget fruktbart samarbeid, hvorav 18 kon-
gress leads ble overlevert ved årsskiftet. 

EUROPEAN CITIES MARKETING (ECM)
Vi har i flere år vært medlem i ECM. Hvert år 
arrangeres det European Summer School som 
er en perfekt arena for nyansatte i bransjen å 
kunne får en introduksjon til International kon-
gress salg. 
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RESULTATREGNSKAP PR 01.01-31.12
Alle tall i NOK
 NOTE 2016 2015

DRIFTSINNTEKTER      

Salgsinntekt 2, 3 65 584 019  56 836 044  

Annen driftsinntekt 3  25 444 658 25 575 918  

SUM DRIFTSINNTEKTER   91 028 677 82 411 962 

          

DRIFTSKOSTNADER         

Varekostnad   48 616 659 41 595 888 

Lønnskostnad 4,5 22 030 570 20 478 580  

Avskrivning 7 466 191 708 767  

Annen driftskostnad 4, 8 19 351 735 19 930 797  

SUM DRIFTSKOSTNADER   90 465 155 82 714 032  

          

DRIFTSRESULTAT   563 522 -302 070  
        
   
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER         

Annen finansinntekt   175 197 330 771  

Annen finanskostnad  44 412 57 327 

NETTO FINANSPOSTER   130 785 273 444 

          

RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD   694 307 -28 626  

          

ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD  11 180 916 14 248  

          

ÅRSRESULTAT   513 391 -42 874  
        
   
          
OVERFØRINGER OG DISPONERINGER         

OVERFØRINGER ANNEN EGENKAPITAL 12 513 391 -42 874
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BALANSE PR 31.12
Alle tall i NOK
 NOTE 2016 2015

ANLEGGSMIDLER      

Immaterielle eiendeler         

Utsatt skattefordel 11 119 430 213 755 

SUM IMMATERIELLE EIENDELER   119 430 213 755  

Varige driftsmidler         

Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner ol 7 1 984 560 2 450 751 

SUM VARIGE DRIFTSMIDLER   1 984 560 2 450 751 

Finansielle anleggsmidler         

Investeringer i datterselskap 10 120 000  100 000  

Investeringer i aksjer og andeler   55 120  55 120  

SUM FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER   175 120  155 120  

          

SUM ANLEGGSMIDLER   2 279 110 2 819 626  

        

   

OMLØPSMIDLER      

Varer   0 24 414  

Fordringer         

Kundefordringer   2 021 676 3 165 358  

Andre fordringer   377 547 1 014 215  

Sum fordringer   2 399 223 4 179 573  

          

BANKINNSKUDD, KONTANTER OG LIGNENDE 6 22 380 361 20 811 397  

          

SUM OMLØPSMIDLER   24 779 584 25 015 384  

          

SUM EIENDELER   27 058 694 27 835 010 
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BALANSE PR 31.12 
Alle tall i NOK
 NOTE 2016 2015

EGENKAPITAL      

Innskutt egenkapital        

Aksjekapital 12, 13 1 930 000 1 930 000

Egne aksjer 12 -150 000  -140 000 

SUM INNSKUTT EGENKAPITAL   1 780 000 1 790 000

         

Opptjent egenkapital        

Annen egenkapital 12 8 922 148 8 408 758

SUM OPPTJENT EGENKAPITAL   8 922 148 8 408 758

SUM EGENKAPITAL   10 702 148 10 198 758    

     

         

Kortsiktig gjeld        

Leverandørgjeld   3 024 449 4 587 479

Betalbar skatt 11 86 591 0

Skyldige offentlige avgifter 6  1 559 714 1 577 515

Annen kortsiktig gjeld 9 11 685 792 11 471 258

SUM KORTSIKTIG GJELD   16 356 546 17 636 252

         

SUM GJELD   16 356 546 17 636 252

         

SUM EGENKAPITAL OG GJELD   27 058 694 27 835 010

Oslo, 15.05.17

Tarje Hellebust
styreleder

Gjøran Sæther
nestleder

Christian Lunde
adm. direktør

Morten Thorvaldsen   Christian Gamsgrø Helge Otto Mathisen

Cecilie Staude Øystein Aurlien Fredrikke Næss Thomas Alexander Ramdahl
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NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2016
Alle tall i NOK

NOTE 1 - REGNSKAPSPRINSIPPER

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk for små 
foretak.   
 
SALGSINNTEKTER
Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tilskuddet fra Oslo kommune og  
kontantinnskudd fra næringen inntektsføres over den perioden tilskuddet skal dekke.
 
KLASSIFISERING OG VURDERING AV BALANSEPOSTER 
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, 
samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig 
gjeld.  
Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til 
nominelt beløp på etableringstidspunktet.   
Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke 
forventes å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. 
Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.    
  
FORDRINGER
Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til 
forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. 
 
VAREBEHOLDNINGER
Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Egentilvirkede ferdig-
varer og varer under tilvirkning er vurdert til full tilvirkningskost. Det foretas nedskriving for påregnelig 
ukurans. 
 
VALUTA
Pengeposter i utenlandsk valuta er vurdert til kursen ved regnskapsårets slutt.
 
VARIGE DRIFTSMIDLER 
Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid.  
Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller 
forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet.

PENSJONER 
Pensjonsordninger finansiert via sikrede ordninger er ikke balanseført. lnnbetalt pensjonspremie anses 
som pensjonskostnad og klassifiseres sammen med lønnskostnader.
 
SKATTER
Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. 
Utsatt skatt er beregnet med 24% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom 
regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen 
av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan 
reversere i samme periode er utlignet og nettoført. Netto utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er 
sannsynlig at denne kan bli nyttiggjort.   

NOTE 2 - SALGSINNTEKTER

VisitOslo AS sine inntekter baserer seg hovedsaklig på egne aktiviteter som generer salg av egne  
produkter eller provisjoner for produkter som selskapet selv promoterer. Unntaket er salg av Oslo Pass, 
med omsetning kr 47 177 630 (37 432 135), som er et formidlingsprodukt fra flere ulike tilbydere der 
selskapet selv ikke står som ansvarlig for leveransen av produktene. Etter fradrag av VisitOslo AS sine 
salgskostnader blir alt overskudd utbetalt til tilbyderne.

NOTE 3 - ANNEN DRIFTSINNTEKT

Andre driftsinntekter  2016 2015
Tilskudd fra Oslo kommune 15 600 000  16 050 000
Kontanttilskudd fra næringen 9 844 657 9 465 918
Gevinst ved salg av anleggsmidler 0 60 000

SUM 25 444 657 25 575 918 
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NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2016
Alle tall i NOK 

NOTE 4 - LØNNSKOSTNADER, ANTALL ANSATTE OG GODTGJØRELSE TIL REVISOR

Lønnskostnader  2016 2015
Lønninger 14 975 079 13 615 272
Arbeidsgiveravgift 2 647 838  2 700 777 
Pensjonskostnader 3 016 453  3 000 000
Andre ytelser 1 391 201 1 162 532
SUM 22 030 571  20 478 581
      
Selskapet har i regnskapsåret sysselsatt totalt 38 årsverk.  
   
Ytelser til ledende personer Lønn  Pensjonsutgifter Andre godtgjørelser
Daglig leder 1 034 326  196 909 118 639
Styret 184 626 0 0

Godtgjørelse til revisor er fordelt på følgende: 2016 2015  
Revisjon 142 200 126 500
Skatte- og avgiftsrådgivning 11 000 10 200  
Andre attestasjonstjenester 30 700 21 500  
Andre tjenester 41 000 41 325
Sum 224 900 199 525       
Merverdiavgift er ikke inkludert i revisjonshonoraret.

NOTE 5 - PENSJONER

Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.  
Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov.
Pensjonsforpliktelsen for 28 ansatte er dekket ved kollektiv pensjonsforsikring. 
Forpliktelsen er ikke balanseført, og den årlige pensjonspremien anses som årets pensjonskostnad. 
Årets kostnad er kr 3 016 453.

Økonomiske forutsetninger:  2016 2015
Diskonteringsrente % %
Forventet lønnsregulering/pensjonsøkning/G-regulering %  %
Forventet avkastning på fondsmidler %  %
Forventet årlig avgang % %

NOTE 6 - BANKINNSKUDD
    2016
I posten inngår bundne bankinnskudd på skattetrekkskontoen med kr   686 106

NOTE 7 - VARIGE DRIFTSMIDLER
   Driftsløsøre, inventar    
    og  kontormaskiner 

Anskaffelseskost 01.01.16   10 511 306  
Anskaffelseskost 31.12.16   10 511 306 
  
Akk.avskrivning 31.12.16   -8 526 746  
Balanseført pr. 31.12.16   1 984 560 

Årets avskrivninger   466 191 

  
Økonomisk levetid   3 - 10 år   
Avskrivningsplan   Lineær
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NOTE 8 - ANDRE DRIFTSKOSTNADER
  2016 2015
Lokal leie 3 281 588 4 189 877
Fremmed tjeneste 5 430 047 4 447 835
Kontorkostnader 1 289 409 1 308 240
Salgs- og reklamekostnad 4 623 884 4 216 154
Andre driftskostnader 4 726 807 5 768 691

SUM 19 351 735 19 930 797

NOTE 9 - ANNEN KORTSIKTIG GJELD
  2016 2015
Skyldige feriepenger 1 741 878 1 739 390
Avsetning Oslo pass 8 951 414 7 347 069
Annen kortsiktig gjeld 992 499 2 384 799

SUM 11 685 791 11 471 258

Av avsetninger til Oslo Pass tilhører kr 2 683 039 deltakerne i prosjektet, hvor endelig utbetaling vil 
avgjøres i 2017.
    
  
NOTE 10 - DATTERSELSKAP

Selskap Ervervet  Kontor  Eierandel  Stemmeandel  Bokført verdi pr. 31.12
Oslo Promotion AS 09-06-2005  Oslo  100%  100% 120 000

Det utarbeides ikke konsernregnskap jf unntaksreglene for små foretak. 

NOTE 11 - SKATT

Årets skattekostnad fordeler seg på:  2016 2015
Betalbar skatt  86 591 0
Årets skatteeffekt av endret skattesats  17 100
Endring utsatt skatt 94 325 -2 852
ÅRETS TOTALE SKATTEKOSTNAD 180 916 14 248

Beregning av årets skattegrunnlag:  2016 2015
Resultat før skattekostnad 694 307 -28 626
Permanente forskjeller 9 451  18 063
Endring i midlertidige forskjeller 239 655  4 671
Alminnelig inntekt  943 413 -5 892
Anvendt fremførbart underskudd  -597 049 0
ÅRETS SKATTEGRUNNLAG 346 364 -5 892
Betalbar skatt (25%) av årets skattegrunnlag 86 591 0

Oversikt over midlertidige forskjeller  2016 2015
Anleggsmidler 199 565  147 628
Utestående fordringer -697 191 -405 601

SUM -497 626 -257 973 
Akkumulert fremførbart underskudd før konsernbidrag  0 -597 048
Netto midlertidige forskjeller pr 31.12 -497 626 -855 021

Utsatt skattefordel (24% i år, 25% i fjor) -119 430 -213 755

Forklaring til hvorfor årets skattekostnad ikke utgjør 25% av resultat før skatt  2016 
25% skatt av resultat før skatt 173 577 
Permanente forskjeller (25%) 2 363
Årets skatteeffekt av endret skattesats 4 976 

Beregnet skattekostnad 180 916
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NOTE 12 - EGENKAPITAL

  Aksjekapital Egne aksjer Annen egenkapital Sum

Egenkapital 01.01.16 1 930 000 -140 000 8 408 757 10 198 757
Årets resultat 0 0 513 391 513 391
Kjøp av egne aksjer 0 -10 000 0 -10 000

Egenkapital 31.12.16 1 930 000 -150 000 8 922 148 10 702 148

NOTE 13 - AKSJEKAPITAL OG AKSJONÆRINFORMASJON

Aksjekapitalen består av:  Antall  Pålydende  Balanseført
A-aksjer 193  10 000 kr  1 930 000
Det er kun en aksjeklasse og samtlige aksjer gir lik stemmerett

Oversikt over aksjonærene i selskapet pr. 31.12:
 
  Ordinære aksjer Eierandel   Stemmeandel  
NHO Reiseliv 12 6,22 % 6,22 %  
Scandic Hotels AS 11 5,70 % 5,70 %
Thon Holding AS 10 5,18 % 5,18 %  
Color Line AS 7 3,63 % 3,63 %
Rezidor Hotels Norway AS   6 3,11 % 3,11 %  
Hotel Continental AS 5 2,59 % 2,59 %  
Oslo Plaza Hotel AS 5 2,59 % 2,59 %  
Sweden SAS 5 2,59 % 2,59 % 
Pandox Op Grand Norge AS  5 2,59 % 2,59 % 
Stiftelsen Norges Varemesse 4 2,07 % 2,07 %  
Clarion Hotel Royal Christiania AS 3 1,55 % 1,55 %  
Global Blue Norge AS 3 1,55 % 1,55 %  
Oslo Handelsstand Felleskontor 3 1,55 % 1,55 %  
VisitOSLO as (Egne aksjer) 15 7,77 % 7,77 %  
Øvrige aksjonærer 99 51,30 % 51,30 %  

Sum 193 100,00 % 100,00 %

Selskapet eier pr 31.12.2016 15 egne aksjer. Resterende aksjer er fordelt på 108 aksjonærer.
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33 : Partneravtaler og aksjonærtilknyttede bedrifter i VisitOSLO  

I 2016 ansatte VisitOSLO en Sales Manager med ansvar for innsalg av nye partnere, bear-
beide eksisterende partnere, og utvikle partner konsepter. Målet er å utvide VisitOSLO sin 
partnerportefølje innenfor og utenfor Oslos reiselivsnæring. Vi er godt representert innenfor 
tradisjonell reiselivsbransje som hotell, der nesten alle av hotellkjedene er godt representert. 
Behovet for bedriften er å utvide bredden av partnere representert i ulike bransjer innenfor 
våre fokusområder. 
VisitOSLO består av partnere og aksjonærer. Begge parter har like fordeler, men partnere kan 
ikke delta på generalforsamlingen. VisitOSLO består av ca. 200 partnere. Totalt i 2016 var vi i 
kontakt med 82 nye potensielle partnere, og vi merker økt interesse fra næringen å bli del av 
VisitOSLO sitt arbeid med å skape business til hovedstaden.
Antall nye partnere var 33 i 2016 mot 5 i 2015.

PARTNERAVTALER
AdventureRooms Norway AS
Airbnb Ireland
Akerrestauranter AS
American Bistro AS,TGI Fridays
ASIA restaurant
Ballroom 
Beach Club
Best Western Plus City Hotel 
Blender As
By:Larm
Cafe Christiania AS
Camillas Hus
Chitra Nordic AS
Eataly Ristorante
Eger Spiseri & Vinbar
Ekebergrestauranten
Engebret Café
Festningen Restaurant
Festningshotellene / Oscarsborg Invest
Fred Olsen Travel AS
Frognerseteren Restaurant
Gamle Museet AS
Grand Café Oslo 
Grefsenkollen
Grilleriet as
Hard Rock Cafe (Oslo Rock i Norge AS)
JCP Just Cruzin Production
Kafe Asylet
Kreftforening
Louise Akerrestauranter AS
Lyn&torden event
Macsimum Event AS
Magic North AS/Magic Ice (Ice Bar & Gallery)
Medvind Eventbyrå As
Moods of Norway / Moods Wholesale AS
Nordic Car Service AS
Norwegian Boat Adventures / 
Anne Margrete Olaussen Invest
Oliva Østbanehallen (fd. Brazzeria)
Olivia AS
Oslo City Bike Tours
Oslo S Utvikling 
Paleet Karl Johan ANS
Peppes Pizza AS
Persontransport Norge AS
Promenaden Management
Quality Hotel 33
Quality Hotel Expo
Restaurant 13 AS / Taket Steen&Strøm
Restaurant Gamle Raadhus
Restaurant Kontrast
Restaurant Paleet
Restauranthuset Operaen AS
Rodin’s Bistro og Bar  / 
Fjord Karl Johan AS
RSV Eiendom ANS
Safari Adventures
Samfunnssalen
Scenorama AS
Sixt Norway / SOS Bil AS
SNE Northern Europe
St.Croix AS, Mona Lisa Huset
Sundvolden Hotel A/S

Taket - Steen & Strøm
The Well AS
Theatercaféen AS
Tjuvholmen KS
Tjuvholmen Sjømagasin
Turkish Airlines Inc.
Vaaghals Paulsenkaia Drift
Viking Biking
Ølakademiet

AKSJONÆRTILKNYTTEDE 
BEDRIFTER
Akers Have Apartments
Akershus Reiselivsråd
Astrup Fearnley Museet AS
Bøndenes Hus AS
- Hotel Bondeheimen
Bærums Verk Drift AS
Båtservice Sightseeing A/S
CIC Congress – Incentives - Conferences
Clarion Hotel The Hub
C. Ludens Ringnes stiftelse 
(Ekebergparken)
Cochs Pensjonat
Color Line AS
Coly AS
- Thon Hotel Ullevaal Stadion
Congress Conference A/S
David Andersen A/S
Den Norske Opera & Ballett
DFDS Seaways
Fineart AS
Food Republic AS
- Felix Konferansesenter AS
Flytoget AS
Foreningen til Ski-idrettens Fremme
Forskningsparken v/Oslotech AS
Fotspor Event AS
Frammuseet
Gamle Logen AS
Global Blue Norge AS
Grand Hotel 
Grefsenkollen Drift AS
Gyro Conference AS
Hadeland Glassverk
Henie Onstad Kunstsenter
HL senteret, Senter for studier av 
Holocaust og livssynsminoriteters stilling
H.M. Kristiansen Automobilbyrå A/S
Hotel Bristol AS
Hotel Continental
ISS Facility Services
-  Perminalen Hotel
ITAS Amb AS
- PS:hotell
Kon-Tiki Museet
Linne Hotel AS
-  Thon Hotel Linne
Losby Gods 
Messekompaniet
Nettbuss Ekspress AS 
NHO Oslo og Akershus
NHO Reiseliv



AKSJONÆRTILKNYTTEDE 
BEDRIFTER (FORTS.)

Norges Automobil Forbund (NAF)
Norsk Design- og Arkitektursenter (DogA)
Norsk Folkemuseum
-  Maritimt Museum
Norske Vandrerhjem Region Øst
- Oslo Vandrerhjem Haraldsheim
NOR-WAY Bussekspress AS
Norway Shop (Scandinavian Brands AS)
Norway Yacht Charter A/S
NSB AS 
Oslo Fergene AS
Oslo Guidebureau AS
Oslo Guideservice AS
Oslo Handelsstands Forening
Oslo Kongressenter Folkets Hus A/L 
Oslo Konserthus
Oslo Lufthavn AS
Oslo Militære Samfunds Selskapslokaler 
Oslo Plaza Hotel
- Radisson Blu Plaza Hotel 
Oslo Taxi
P-Hotels Oslo
Restauranthuset Lofoten AS
Rezidor Hotels Norway AS
-  Park Inn Oslo
-  Park Inn by Radisson Hotel & Conference Center
-  Radisson Blu Hotel Nydalen 
-  Radisson Blu Scandinavia Hotel 
Ruter AS
Saga Hotel Oslo
Saga Hotel Oslo Central
SAS Scandinavian Airlines Systems  
Denmark Norway Sweden
Scandic Fornebu
Scandic Hotels AS
-  Scandic Byporten
-  Scandic Holberg
-  Scandic Holmenkollen Park
-  Scandic Oslo City
-  Scandic Sjølyst
-  Scandic St. Olavs plass
-  Scandic Solli
-  Scandic Victoria
-  Scandic Vulkan
SimNet
Skarvet AS
-  Thon Hotel Arena
Ski & Guide
Smarthotel Oslo AS 
Stiftelsen Anker Studentboliger og Hotel
-  Anker Hotel
-  Anker Hostel
Stiftelsen fondet for dansk-norsk 
samarbeid, Lysebu
Stiftelsen Modums Blaafarveværk
Stiftelsen Nobels Fredssenter
Stiftelsen Norges Varemesse
Stiftelsen Oslo-Filharmonien
Stiftelsen Skoleskipet Christian Radich
Strömma Norge AS
Support International Travel AS
The Thief Hotel
Thon Hotels AS/ Thon Holding AS
- Thon Hotel Astoria
- Thon Hotel Cecil
- Thon Hotel Europa
- Thon Hotel Gyldenløve
- Thon Hotel Munch
- Thon Hotel Opera
- Thon Hotel Oslo Panorama
- Thon Hotel Rosenkrantz
- Thon Hotel Slottsparken
- Thon Hotel Spectrum
- Thon Hotel Terminus 
- Thon Hotel Vika Atrium 
Tjuvholmen Executive Suites
Tribe Hotel Management Norge AS
-  First Hotel Grims Grenka
-  First Hotel Millennium
Tryvann Skisenter AS

Tumlare Corporation AS
Tusenfryd ASA
Ullevaal Business Class (UBC) AS
Unibuss Ekspress AS
Unibuss Tur AS
Universitetet i Oslo
- Historisk museum
- Vikingskiphuset
Viking Hotelldrift AS
- Best Wester Karl Johan Hotel
Voksenåsen Kultur og Konferansehotell AS
Vulkan Eiendom AS
- Mathallen AS
Wallmans Salonger Oslo

VISITOSLO ER MEDLEM 
AV FØLGENDE 
ORGANISASJONER OG FORENINGER

Cruise Norway
Cruise Baltic
European Cities Marketing (ECM)
Norsk Reiseliv
HSMAI
International Congress and Conventions Association 
(ICCA)
Visit Oslo Region
NHO Reiseliv
Norway Convention Bureau (NCB)
Oslo Handelsstands Forening (OHF)
Reisegarantifondet (RGF)
Union of International Associations (UIA)
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