Slow traveller (Slow Travel Sarah)
Travel style:
Your time (Tid til deg selv)
Kjerneaktivitet: Gjerne bedagelige rundreiser
Sesong:
Hele året
Vanlig tidsbruk:
4-14 dager
Prissensitivitet:
Høy til lav
Booker oftest:
Gjerne via operatører
Kulturfiltre:
Obs på millennialer
Markedsprioritet
B (mai-juni)
(2019):
B (september)

Typiske behov og ønsker
«Travel less, experience more!» Velger meningsfulle
opplevelser framfor kjente attraksjoner og kvalitet
framfor kvantitet. Ligner på Local Life Lisa, men
vektlegger velvære og ro underveis. Liker å reise med
lokal transport og bruke tid på reisen. Liker ikke
turister som vil se mest mulig på korteste mulig tid.
Ønsker å snakke med lokalbefolkning, dele et måltid
med folk de treffer underveis, dele historier og lære
om stedet fra de som bor her. Ofte opptatt av
historien bak fenomener, liker å gå litt i dybden. Slow
travel er en filosofi som også handler om å omfavne
de små ting i livet.

Typiske hjertepunkter i leveransen
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Markedsbudskap:
Nord-Norge oppleves best langsomt og fra
baksiden av fasaden. Ta deg tid til å skape minner
for livet.

Salgspitch:
Nord-Norge er stedet der tiden kommer og ikke
går. Her kan du leve litt langsommere og kjenne
deg bedre! Landsdelen er full av store landskap og
små rariteter som er verdt en reise i sakte fart.

•
•
•
•
•
•

Kos, ro og avslapning, vekk fra maset
Møter med lokale som gir dypere forståelse
Komme på innsiden av et miljø / samfunn
Nye vennskap
Komme hjem til folk, passe hus etc
Ha tid til å ta inn stedene man besøker.

Typiske smertepunkter i leveransen
•
•
•
•
•

Støy og mas og stress
SoMe-press og snapchat-mas er fy fy
Mange Bucketlist-Bettyer på samme sted
Tidspress
Kommersialisme, ikke-autentiske tilbud

Viktige temaer i kommunikasjonen
• Fortellinger om de nære opplevelsene,
de små tingene og det lokale livet.
• Personlige møter med lokalbefolkning.
• Ingen stress og mas, ikke noe press
• Lokale, autentiske valg

• Sjekk ut mer om slow travellers her:
http://www.angloitalianfollowus.com/
what-is-slow-travel

Produkteksempler:
Reis sakte med tog
gjennom Nordland!
https://www.nsb.no/re
isemal/regionstrekning
er/nordlandsbanen

