
Lett tilgjengelige naturopplevelser og gode kortreiste måltider



Fra Trondheim Lufthavn Værnes er det lett å fortsette reisen fra fjord til
fjell og
fra bondens jord til restaurantens bord.

Oppdag skattekammeret som ligger midt i Trondheimsfjorden med gode, 
kortreiste smaker og rike opplevelser som pirrer hjerte og hjerne. Her 
finner du vakker og lett tilgjengelig natur som gir deg pusten tilbake i en
hektisk hverdag. Reis langs en av landets beste lakseelver, Stjørdalselva, 
og opp mot riksgrensen til landets største klatrepark. Ta avstikkeren til
Trondheims kjøkkenhage, kokkenes «hemmelige» favorittsted. Her 
bugner det av grønne og fargerike fristelser. Nyt smakene hos spisesteder
som viser ekte kjærlighet for kortreiste råvarer, og sitt rundt bordet hos 
matprodusenter i verdensklasse. Ta en pilegrimsreise, vandre i Sylan og
lett tilgjengelige fjelltopper i Skarvan- og Roltdalen nasjonalpark. Oppdag
fiskelykke og rike jaktmuligheter. Tilbring aktive dager på fjorden,  i
alpinbakker, langrennsløyper eller urørt puddersnø.  I Stjørdal, Frosta, 
Meråker, Selbu og Tydal finner du tilrettelagt og vill natur, småby og
bygdeliv. Her kan du søke stillhet eller være aktiv sammen med familien, 
sommer som vinter. 



Landingsside
• Finansiering: Mat- og opplevelsesprosjekt. ERG- «Innlandskommuner» 

Tydal, Selbu og Meråker. Bedrifter. Fordelingsnøkkel.

• Kostnader per bedrift/oppføring Kr 1500,-

• Kostnader annonsering kommer i tillegg 

• Opparbeide bildebank - rettigheter

• Tekstarbeid 

• Innsalg og administrasjon

• Kr. 27 500,- Landingsside trondelag.com: 4 konseptsider, kvalitetssikring 
tekst og bilde, aministrasjon/korrekturrunde
• Trøndersk matgleder – spydspisser: 1 Einberget, 2 Kirkebyfjellet, 3 

Klostertgården

• I pakt med naturen – spydspisser: 1 Vandring, 2 jakt og fiske

• Aktiv i naturen – Spydspisser: 1 Rypetoppen, 2: Meråker 
Alpinsenter



Våre 3 konsepthistorier

1. Trønderske Matgleder -
Spydspisser: 1 Einberget, 2, 
Kirkebyfjellet, 3 Klostergården

• Trøndelags naturgitte 
fordeler for matproduksjon

• Rik mathistorie – mangfold 
av produsenter 

• Mat i verdensklasse
• Besøke gårder og 

produsenter, fange din 
egen mat, spise på 
restaurant



Våre 3 konsepthistorier
2. I Pakt med naturen –
Spydspisser: Vandring, jakt og fiske

• Variert og lett tilgjengelig 
natur fra Sylan til 
kulturlandskap ved sjøen

• Historier, kultur, opplevelser 
som knytter deg tettere til 
naturen, rikt – dyre- og 
planteliv

• Guider, gjester kan komme 
tett på landskap, klima og 
plante- dyreliv. Høste 
smaker, mestring og 
opplevelser



Våre 3 konsepthistorier 3. Aktiv i naturen – Spydspisser: 
1 Rypetoppen, 2 Alpinsenter/Ski

• Høy eller lav puls. Gleden 
av bevegelse, mestring 
og spenning

• Hundekjøring, 
hesteridning, klatrepark, 
randonee, langrenn, alpin 
m.m

• Enkelt å komme seg til 
gode aktiviteter for alle 
året rundt. Valget mellom 
godt tilrettelagt og 
utforske på egenhånd



Fremdrift Hvor lenge skal brøddeigen heve, 
og når er brødet ferdigstekt?

Påske Mai Juni SommerferieMars
workshop

Sommerkampanje?
Oppføring produkter
Oppstart innhold landingsside

Innsamling bildebase
Avtaler bidragsytere - produktoppføringer
konseptartikler Landingsside



Hva skjer – Lage oversikt med bakgrunn i 
innspill og planlagte aktiviteter
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