Er norsk reiseliv klar for
morgendagens turister?
…der mobilen og ny teknologi blir avgjørende

Ny, felles, åpen mobil plattform for norsk reiseliv
-

nye og bedre opplevelser for besøkende
smarte destinasjoner og digital guide
mer effektivt reiseliv og økt innsikt om besøkende
mobilt lojalitetsprogram på tvers av aktørene

www.aispot.no , info@aispot.no , mob: 90020538

Digitale guider og smarte destinasjoner:

Hvordan kan vi gi besøkende nye og bedre
opplevelser?
Norsk reiseliv kan nå samle sine tjenester mot Norges-besøkende i en felles, åpen mobil plattform.
Via mobilen vil besøkende kunne få:
Digitale guider, informasjon om attraksjoner og reiselivstjenester, smarte digitale destinasjoner, samle vouchers,
bonuspoeng og rabattkuponger – på tvers av alle destinasjoner og reiselivsaktører.
Aispots tjeneste er en åpen app for alle reiselivsaktører, og kan fungere parallelt med egne mobile tjenester.
Med en felles mobil plattform kan både små og store digitalisere og effektivisere sin virksomhet – og gi besøkende til
Norge både nye og bedre opplevelser, enklere opphold og lojalitetsprogram som gjør at de legger igjen mer penger og
kommer tilbake oftere.
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1. En felles reiselivs app – forenkler bruken for besøkende
AiSpot har laget en mobil plattform for hele det norske reiselivet. En felles app for de besøkende, som virker fra de
ankommer, rundt på destinasjoner og attraksjoner – og etter at de har dratt og vurderer å besøke Norge igjen.
2. Gratis mobil guide og låne app for alle små reiselivsaktører
Aispot gir alle norske destinasjoner gratis mulighet til å legge inn sin lokale guide på mobil-appen. Og alle
reiselivsaktører kan for en liten kostnad leie seg inn for å tilby sine tjenester og være med i et felles nasjonalt
lojalitetsprogram.
3. Smarte digitale destinasjoner
Aispot kan koble smarte byer, Internett of things og mobil betaling for reiselivsaktørene. Det gjør det enkelt å
digitalisere og effektivisere reiselivet.
4. Mobilt lojalitetsprogram – på tvers av hele Norge
Effektiv håndtering av egne kundedata og kundeinnsikt. Enkelt å samarbeide om lojalitet, og bonusprogram. Hver
større aktør kan brande tjenesten selv.

Vi hjelper dere med:

Økt Verdiskaping – Produktivitet - Kundeopplevelse – Innsikt
Tenk deg en felles mobil tjeneste for hver eneste norske destinasjon
som samler og markedsfører alle attraksjoner, reiselivsaktører og handelsstanden

Tenk deg en mobil tjeneste som gir økt innsikt om dine kunder, hva de ønsker seg mer av og hvordan du kan få
flere lignende kunder og få dem til å komme tilbake en annen gang

Tenk deg en mobil tjeneste der alle aktører kan samarbeid om lojalitet, bonusprogram, og håndtere kickback for
å hjelpe hverandre til økt besøk og omsetning

Tenk deg en digital mobil guide – som hjelper turistene fra de ankommer Norge – til de drar – og til de kommer igjen.
Med sin egen Min Lokale Smarte Assistent – som med AI og big data hjelper både reiselivet og turistene

Geofencing

Beacons

QR code

Har dere innhold eller tjenester dere vil dele
og markedsføre mot norske turister?
En utfordring for økt verdiskaping i Norsk reiseliv er å få
en kostnadseffektiv tilgang til kunnskap om hva
besøkende gjør.
Aispot inviterer reiselivsaktører til å ta i bruk plattformen
og å samarbeide med de ulike partnerne innen norsk
reiseliv slik at vi kan skape et lønnsomt og attraktivt
reiseliv.
Dette er i tråd med ambisjonene til blant annet
•

Innovasjon Norge

•

Norsk Reiseliv

•

NCE Tourism

AiSpot er en ny, uavhengig, norsk aktør,

•

Reisemålsselskapene

med erfarent team innen reiseliv, mobil
applikasjoner, digital marketing og detaljhandel.

Og en rekke reiselivsaktører og destinasjoner har tatt i
bruk eller vurderer å ta i bruk Aispot-plattformen.

Teamet har tidligere levert prisbelønnede og
internasjonale tjenester innen teknologi,
digitalisering og marketing.
Nå bringer de AI og mobil app inn i norsk reiseliv

Har dere innhold eller tjenester dere vil dele og markedsføre mot norske turister?
Meld interesse til våre kontaktpersoner – og få tilgang til tjenesten – og gratis råd om
hvordan du kan nå morgendagens turister via deres mobil:

Per Arne Friestad
paf@aispot.no
+47 92280130

Harald Jellum
harald@aispot.no
+47 91543432

Morten Rynning
morten@aispot.no
+47 90020538

Inger Anne Vik
inger.anne@aispot.no
+47 99244918

