
// Medieovervåkning  2018

Visit Lillehammer AS

Visit Lillehammer benytter benytter et verktøy som heter Notified, hvor det søkes i digitale artikler, blogger og ulike sosiale medier. 

I noen av våre søk er formålet å ha så høy relevans som mulig (spesielt søk på arrangement), mens det i andre er interessant å følge med på 
totalt volum på generelle begreper. Dette er spesifisert i de ulike rapportene. NB: Det vil alltid være resultater som ikke passer i søket, som 
vi treffer feil med. Mer detaljer om hvilke begrep vi søker på, hvilke resultater vi får, helt ned på excel dokumenter med lenker til alle 
resultater er mulig å hente ut fra systemet. Dersom du er interessert i mer informasjon om/ resultater fra de ulike søkene er det bare å ta 
kontakt med Grethe på grethe@lillehammer.com. 

Begrepsavklaring: 

- Rekkevidde/reach: potensiell rekkevidde hvor man anslår ca hvor mange man potensielt kan nå med en artikkel/innlegg. 
Eksempel: Dersom en avis har 1 mill lesere anslår man at en artikkel i denne avisen har en potensiell rekkevidde på 1 million lesere. 

- Mentions: 1 artikkel = 1 mention uavhengig av størrelse

http://www.notified.com/
mailto:grethe@lillehammer.com


// Visit Lillehammer
I dette søket søkes det på begrepet «Visit Lillehammer». 
Formålet med søket er å få et inntrykk av volum på bruk av begrepet «visit 
lillehammer» uavhengig av kanal og hva det benyttes sammen med. 
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// Rekkevidde

Januar er mye høyere 
enn resten av året. 

• NRK sin artikkel «Her 
går de på ski til jobb» er 
den med høyest 
rekkevidde. 

• Stuntet bidro m.a.o. til 
stor oppmerksomhet 
for Visit Lillehammer. 
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Vi ser NRK og Visit Norway 
er de aktørene med mest 
rekkevidde som har delt 
gjennom året. 



// Lillehammer og Gudbrandsdalen 
I dette søket søkes det henholdsvis på begrepene «Lillehammer», «Gudbrandsdalen». 

Formålet med søket er å få et inntrykk av volum på disse to stedsnavnene. 
Her vil det naturlig nok store deler av resultatene ikke være relevante for reiselivet konkret, men heller et 

inntrykk av hvor mye disse stedene er nevnt i ulike digitale kanaler. 
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Figuren viser hvor mange 
artikler/innlegg som er delt i de ulike 
kanalene 
- Lillehammer rekkevidde: 15B 
- Gudbrandsdalen rekkevidde: 1,1B
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// Mentions

Figuren viser antall artikler/innlegg 
gjennom året. 
- Lillehammer har et større antall innlegg 
på høsten og utover vinteren. Høyst 
sannsynlig pga omtalen i forbindelse med 
idrettsarrangement i regionen. 
- Gudbrandsdalen sin omtale er jevnt 
fordelt på hele året. 



Figuren viser rekkevidden 
til de ulike søkene gjennom 
året. 
- Vi ser her at rekkevidde til 

Lillehammer følger antall 
«mentions» gjennom året. 
Innholdet i februar var for 
eksempel mye idrett og 
referanser til OL. 

- Gudbrandsdalen er ekstra 
mye fremme i mai, og i 
oktober. I disse to periodene 
er det mange nasjonale 
artikler om flom i 
Gudbrandsdalen. 
(til og med internasjonal 
oppmerksomhet)
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// Rekkevidde

http://www.hurriyet.com.tr/avrupa/toprak-kaydi-evler-yikildi-araclar-suya-gomuldu-40987480
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// Arrangement
I dette søket søkes det på begrep med formål å finne relevante treff til regionens største arrangement / arrangement med «nivå 1» medlemskap i selskapet. 

Formålet med søkene er å se hvilken oppmerksomhet vi oppnår i ulike kanaler ved arrangementene i regionen. 
I denne fremstillingen ønsker vi å vise hvilke oppmerksomhet vår region får via våre arrangement gjennom året. 

NB: 
- World Cup Lillehammer og Raw air har en rekke sammenfallende søkeord,  resultatene vil derfor inneholde en del av de samme treffene. 
- Raw Air søket er ikke begrenset til Lillehammer alene, men inkluderer hele Raw Air arrangementet på alle arrangørsteder
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Figuren viser hvor mange 
artikler/innlegg som er delt i de 
ulike kanalene per søk. 
- Her ser man at ulike kanaler har ulik 

antall innlegg per arrangement.
- Spesielt idrettsarrangement med 

internasjonalt interesse har mange 
digitale artikler med tilsvarende høy 
rekkevidde. 

- Birkebeinerarrangementene har 
spesielt mange innlegg på Instagram. 
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// Mentions
Figuren antall artikler/innlegg per 
arrangement gjennom året. 
- Man ser at helt tydelig at World Cup 
arrangementene har det største volumet 
på innlegg. 



Figuren viser 
rekkevidden til de ulike 
arrangementene 
gjennom året. 
- Idrettsarrangement med 
internasjonalt interesse 
har helt klart den største 
potensielle rekkevidde. 
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// Rekkevidde
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