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Eiere:
� Herøy Kommune 54,40%

� Havila AS 15,65%

� Olympic Shipping 15,65%

� Herøy Sanitetsforening 7,14%

� Herøy Revmatikerforening 7,14%
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Innhold i badet:
� Treningsbasseng 25 meter
� Bølgebasseng 
� Velværebasseng 
� Strømningskanal
� Stupetårn
� Play & Spray - fontener
� Boblebad
� Barnelagune for de minste
� 2 stk sklier
� Steambad
� Badstue
� Kafe

� Sunnmørsbadet er et lite anlegg i nasjonal sammenheng.

� Vi er det tredje største i areal i Møre og Romsdal.
Sunnmørsbadet: 10,0 besøk pr. innbygger.
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Kampanje og samarbeid 

med Thon Hotel Fosnavåg:
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Familiebadet:
Samarbeid med Thon Hotels og andre overnattingsplasser.
Antall personer i 2016 via badepakker er 1800 stk.
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Statestikk fra hjemmeside:
� Topp 10 klikk fra hjemmeside 2016:
� Oslo 11460 stk
� Ålesund 8820 stk
� Herøy 8040 stk
� Stryn 7068 stk
� Ørsta 5052 stk
� Ulsteinvik 4992 stk
� Volda 3192 stk
� Trondheim 2880 stk
� Giske 2124 stk
� Eid 1728 stk

Markedsføring:
� Hverdagsturisme er mest fra Ørsta, Volda, Sande, 

Vanylven, Hareid og Ulsteinvik.

� Helgeturisme er mest fra Nordre Sunnmøre, 
Nordfjord, Måløy og Stryn. 

� Overnatting og lengre opphold, her har vi en stor del 
av våre kunder fra Sogn og Fjordane, og naturligvis fra 
Nordre Sunnmøre. 
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Markedsføring:

Salgsarbeidet og markedsføring:
� Vi har salgsturne, dvs. vi reiser rundt til de fleste innen 

reiseliv og selger inn våre opplevelser. 

� F.eks. så har vi turne i Sogn og Fjordane, der vi er 
innom de fleste som driver med overnatting og selger 
oss selv. Dette fungerer veldig bra. 

� F.eks: man ser asiater i Olden, Loen området. 

� Ved dårlig vær, skodde og slikt. Blir de ofte sendt til oss 
av overnattingsbedrifter for en opplevelse. 

� Ca. 2 timers kjøring. (Like langt til Fosnavåg til Olden, 
som fra Olden til Fosnavåg. )
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� Sunnmørsbadet har også lag og organisasjoner som 
f.eks. skolekorps, håndballag, fotballag, osb.

� Vi kjører markedsføring direkte mot lag og 
organisasjoner med badepakker. Noen velger pakker 
med Thon Hotels. Noen overnattinger med skoler osb. 

� Sunnmørsbadet blir en del-leverandør for flere andre 
leverandører. 

� Vi har fleksibilitet som gjør at vi kan tilpasse oss de 
fleste behov. 

Utfordringer:
Ulstein Arena
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Utfordringer:
Ørsta Amfi

Utfordringer:
Ålesund Bybad
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Lustrabadet: (Sogn)
� Anlegget kosta ca 100 mill å byggja, det betyr at årlege kapitalkostnadar i 

kommunen sitt rekneskap er om lag 5 mill.
� Det kommunale driftstilskotet vart auka for 2014 til 3,2 million kroner.
� Salsinntektene var i 2013 på 6 mill, kommunen ytte driftstilskot på 2,7 mill og 

underskotet var 0,9 mill. Anlegget betalar ikkje kapitalkostnadar, dei er dekka 
gjennom kommunen sitt ordinære driftsrekneskap.

Moldebadet:
� Molde kommune bidrar årlig med cirka 7,7 millioner 

kroner til Moldebadet. Kommunens eierandel er knapt 
50 prosent. Pengene går til renter og avskrivninger.

� Driftsstøtte på 2,8 millioner kroner.
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Utfordringer:
� Sunnmørsbadet ved kystbyen Fosnavåg.

� Yst ute.

� Havlandet Herøy

� Fugleøya Runde

� Felles branding?


