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Reiseliv hardest rammet av korona
• Full stopp i bestillinger
• 336 personer i 118 

reiselivsbedrifter 
permittert

• Utgjør 52 % av 
registrerte lønnstakere 
i bransjen



Utfordringer innen 
reiseliv før korona
• Få utenlandske turister 

til Arendal og Sørlandet
• Høye hotellpriser i juli 
• 40 % overnatter i 

fritidsboliger
• Trenger flere 

nyskapende og 
innovative konsepter



Nordmenns ferievaner i Norge

• Planlegger ferie kort tid før 
(33 % 2 uker før)

• Orienterer seg blant venner 
og familie om ferie i Norge

• 9 av 10 velger annen 
overnatting enn hotell



Barnefamiliers ferieønsker 
i Norge
• Familier vil bli underholdt
• 85 % ønsker utendørs aktivitet
• 85 % reiser i skoleferien
• Opplevelser foran kostnader
• Reiser med bil eller fly 



Sørlandet Norges syden i 2020?

• Best vær
• Felles markedsføring på 

Sørlandet
• «Kom til Arendal» 
• Bli mer synlig på nett og 

sosiale medier
• Produkt- og konseptutvikling
• Tenke nytt? 



Uforutsigbarhet om korona

• Hva kan vi tillate vs. 
smittevern?

• Forberede 
markedsføring så det 
kan igangsettes raskt

• Kommunen må fasilitere
og tilrettelegge



Fra stort til smått? 

• Kultursektoren hardt 
rammet av bortfall av 
inntekt

• Hva blir lov? 
• Mindre arrangementer? 
• Arendalsuka avlyst, men 

arendalsfolk er flinke til å 
leie ut hus



Varehandelen største næring i kommunen

• Handelssentrum 
for Østre Agder

• 5000 jobber
• 15 milliarder i 

omsetning
• 24 % korona-

permitterte



Konkurranse fra netthandel
-forsterket av korona





«Biler trenger ikke utsikt»



Fire nye bilfrie byrom 
gir muligheter for mer 

avstand for 
uterestauranter



Velkommen til Arendal i sommer! 
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