
 

 

 

Samarbeidsavtale 

mellom bedrift og Visit Setesdal 
Det er i dag inngått avtale for (årstall) mellom 

(fyll inn kundens navn og org nummer), heretter kalt kunden 

og Visit Setesdal, org nr. 998 422 086 som i fellesskap betegnes som «Partene». 

 

1. Bakgrunn og om avtalen 

VISIT SETESDAL har som formål å drive markedsføring for å fremme Setesdalregionen som et turist- 

og reiselivsmål. VISIT SETESDAL tilbyr bedrifter/næringsaktører som driver virksomhet i Setesdal å 

delta i dette gjennom markedsføring av bedriftene/næringsaktørene gjennom ulike 

markedsføringsportaler / digitale flater, mv. Sentralt blant tjenestene er oppføring og informasjon 

om næringsaktørene på nettportalen www.Setesdal.com.  

Tjenestene til VISIT SETESDAL er finansiert ved at de næringsaktører som inngår markedsavtale med 

VISIT SETESDAL («Kundene»), betaler et bidrag («Markedsbidrag») basert på den enkelte 

partnerbedrifts omsetning tilknyttet virksomhet i Setesdal. Markedsbidraget skal benyttes til å 

markedsføre Setesdal som helhet, og ikke kun Kundene isolert sett basert på hvor stort bidrag den 

enkelte aktør bidrar med.  

Denne avtalen beskriver de konkrete tjenestene kunden får ved å inngå avtale. Beskrivelse av Visit 

Setesdals øvrige arbeidsområder, intensjoner og aktivitet er et vedlegg til avtalen og regnes sammen 

med vedlagte etiske retningslinjer som en del av avtalens omfang.  

Visit Setesdal har 3 kategorier kunder. Dette er 

Kategori 1  Overnatting og aktivitetsbedrifter  

 Kategori 2  Restaurant, kafe og handelsnæring  

 Kategori 3  Håndverker, grunneier, diverse 

Kunden i denne avtalen er etter enighet plassert i kategori …. (fyll inn) og det årlige markedsbidraget 

er kr.: ……………… Markedsbidraget betales 1 gang i året. 

2. Formål 

Avtalens formål er å fremme Kundenes felles interesser i at Setesdal regionen markedsføres som et 

turist- og reiselivsmål. Hovedfunksjonen med de tjenester VISIT SETESDAL tilbyr Kunden gjennom 

denne avtalen og tilsvarende avtaler med øvrige kunder og partnere skal være utvikling, 

gjennomføring og koordinering av felles tiltak, markedsføring og salg av Setesdal som helårlig 

turistdestinasjon.   

 



 

 

3. Tjenester fra Visit Setesdal 

VISIT SETESDAL tilbyr ved inngåelse av denne avtalen slike tjenester og rettigheter til Kunden:   

▪ Rett til å bli markedsført på de mest tidsaktuelle nettsidene og markedskanalene ut i fra en 

markedsmessig vurdering som gjøres av VISIT SETESDAL, herunder synliggjøring på søke- og 

nettsider (inkl. Søkemotormarkedsføring og søkemotoroptimalisering).  

▪ Mulighet til å være synlig med egen booking på www.setesdal.com, i tillegg til at aktuelle 

saker underveis i sesongen blir publisert på Setesdal sin Facebookprofil og andre sosiale 

medier.    

▪ Synlighet på messer og stands i inn- og utland markedsført via VISIT SETESDAL eget 

produserte materiell.   

▪ PR-tiltak i regi av VISIT SETESDAL mot eksempelvis TV, radio, avis og fagmedia – både 

nettbasert og papirbasert.   

▪ Deltakelse på VISIT SETESDALs innspills-/, informasjons-/ og arbeidsmøter. Kunden kan også 

komme med skriftlige saksforslag til behandling av VISIT SETESDAL i forkant av disse møter.   

▪ Tilgang til VISIT SETESDALs kompetanse på ulike felt.   

▪ Benyttelse av VISIT SETESDALs felles grafiske profil og VISIT SETESDALs bildearkiv i egen 

markedsføring i henhold til VISIT SETESDAL’s til enhver tid gjeldende retningslinjer.   

▪ Tilgang til statistikk og markedsdata utarbeidet av VISIT SETESDAL.   

▪ Mulighet til å delta i kompetansehevende tiltak i regi av VISIT SETESDAL.   

VISIT SETESDAL kan endre tjenestene over tid.   

4. Varighet og annet. 

Avtalen er løpende og kan sies opp av begge partene tre måneder før årets utløp. Prisen på 

markedsbidrag kan indeksreguleres. Ved omfattende endring, som f.eks. eierforhold hos partene 

el.likn, må ny avtale inngås. Innbetalt markedsbidrag eller deler av dette tilbakebetales ikke. 

 

Sted ……………… 

Dato………………   

 

_________________________      _______________________ 

Kundens signatur       Visit Setesdal signatur 


