
Kroatia – ditt nye kontor! Kroatias
turistbyrå lanserar ny kampanje for digitale

nomader
Kroatias turistbyrå har lansert en ny kampanje "Kroatia - ditt nye kontor!" med
sikte på å posisjonere Kroatia som et attraktivt reisemål for digitale nomader.
Som en del av kampanjen er det opprettet en spesiell destinasjonsside på
engelsk, ”Croatia – your new office!”, på nettstedet croatia.hr. Siden inneholder
all viktig informasjon om tillatelsessøknaden for planlagt opphold for digitale
nomader i Kroatia.

Kroatia er et av de første EU-landene som utvikler spesielle regler for ett års midlertidig
opphold for digitale nomader. De nye forskriftene er et resultat av omfattende samarbeid
mellom innenriksdepartementet, utenriksdepartementet, departementet for europeisk helse,
finansdepartementet og turist- og idrettsdepartementet. Den kroatiske turistnæringen
fremhever denne unike muligheten i forbindelse med den raskt voksende helårsturismen som
skaper nye muligheter.

• Med et tilbud av god kvalitet og enklere prosedyrer, streber vi etter å tiltrekke oss så
mange digitale nomader som mulig og dermed også markedsføre vårt mål, sier Nikolina
Brnjac, Kroatias turist- og idrettsminister og legger til;

• Digitale nomader er et utmerket tillegg til den kroatiske økonomien, og vi er veldig
fornøyde med at digitale nomader viser en økt interesse for flere og flere kroatiske byer.

Jeg tror at Kroatia vil vil gjøre stort inntrykk på de digitale nomadene med sin natur,
kultur, skjønnhet og sine autentiske tilbud. Jeg ønsker alle nåværende og fremtidige
digitale nomader hjertelig velkommen til Kroatia - en av de mest etterspurte og unike
europeiske destinasjonene, avslutter turist- og idrettsminister Nikolina Brnjac.

I slutten av november 2020 vedtok det kroatiske parlamentet en ny utlendingslov, som trådte i
kraft i begynnelsen av 2021, der "digitale nomader" kan få midlertidig opphold i Kroatia i opptil
ett år. Målet med denne kampanjen er å presentere Kroatia som et land som garanterer

https://croatia.hr/en-GB/travel-info/croatia-your-new-office


digitale nomader et komfortabelt og trygt opphold med levekår av høy kvalitet.

• Kroatia er et land der engelsk snakkes av de aller fleste; et land som tilbyr en unik måte
å leve med ekte opplevelser, som har god internettforbindelse, gunstig klima, vakker
natur, nærhet til resten av Europa, som er veldig rimelig sammenlignet med europeiske
standarder og som også har et veldig godt helsevesen, sier direktøren for det kroatiske
nasjonale turiststyret Kristjan Staničić og legger til at han forventer at det nye
regelverket og kampanjen, som vil løpe gjennom året, vil ha en positiv innvirkning på å
øke antallet digitale nomader til Kroatia i fremtiden.

Kampanjen har allerede fått positiv internasjonal oppmerksomhet i Forbes, Lonely Planet og en
rekke amerikanske aviser som markedsfører Kroatia som et fremtredende mål for digitale
nomader.

For ytterligere informasjon, kontakt:

Mr.Vedran Susic, leder av det kroatiske turistkontoret i Stockholm

E-post: vedran.susic.se@croatia.hr

Telefon: + 46 (0) 73-022 40 79
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