
Pressemelding   

 

Susanne Fausa Brastad blir Salg og Markedsleder i 

Romsdalen AS 

 
Susanne Fausa Brastad er ansatt som Salg og Markedsleder i Romsdalen AS. Hun 
får ansvaret for markedsføring og salg av alle opplevelsesprodukter i 
virksomheten. Brastad tiltrer stillingen 7. desember 2020. 
 
Susanne Fausa Brastad er nyutdannet og har en mastergrad i innovasjon og ledelse innenfor reiseliv fra 
Salzburg University of Applied Sciences i Østerrike. I tillegg har hun studert reiselivsledelse ved 
Aberystwyth University i Wales. Brastad har også erfaring fra hotellindustrien og organisering av 
opplevelser fra flere hoteller deriblant Storfjord Hotel. Hun har internasjonal erfaring med salg av 
hotellprogramvare for det østeriske selskapet Hotelkit GmbH mot markedene i BENELUX og Norden. 
 

- Jeg ser virkelig frem til å starte i jobben som Salg og Markedsleder. Det er mye spennende på 
gang i Romsdalen og jeg tror satsningen innenfor aktivitetsbaserte opplevelser er både riktig 
og viktig for utviklingen av regionen. Jeg brenner for reiseliv og de fantastiske mulighetene som 
ligger i Romsdalen. Jeg gleder meg til å flytte til kommunen og nå leter jeg etter et sted å bo, 
sier en engasjert Susanne Fausa Brastad. 

 
Solid utdannelse innen reiseliv  
Brastad kommer opprinnelig fra Ålesund og Vestnes. Hun tar med seg en spennende kompetanse og et 
ungdommelig pågangsmot til stillingen som Salg og Markedsleder i Romsdalen. 
 

- Susanne er strukturert og har et brennende engasjement for aktivitetsbasert reiseliv. Hun har 
en solid og spennende reiselivsutdannelse som vi i Romsdalen trenger. Blandingen av 
Romsdaling og Sunnmøring er også en bra kombinasjon. Jeg er superfornøyd med å få Susanne 
med på laget og hun vil få en sentral rolle i vår videre utvikling av Romsdalen AS, sier en tydelig 
fornøyd Pål R. Amundsen i Romsdalen AS. 

 
 
Åndalsnes, 20. november 2020 
 
 
 
For mer informasjon, vennligst kontakt: 
Pål R. Amundsen, Adm. direktør Romsdalen AS og Romsdalsgondolen AS, +47 928 43 982 
Susanne Fausa Brastad, påtroppende Salg og Markedsleder Romsdalen AS, +47 410 47 473 
 
 
Om Romsdalen AS 
Romsdalen AS er et investerings- og utviklingsselskap innen aktivitetsbasert reiseliv med hovedkontor 
på Åndalsnes. Selskapet skal identifisere og utvikle muligheter i reiselivet for økt vekst og verdiskaping, 
og investere i et utvalg av reiselivsprosjekter og selskaper. Aktuelle prosjekter er Romsdalsgondolen, 
hotell, turisttog på Raumabanen, Fjordcruise, event og aktivitetsbasert opplevelser. 
 
Romsdalen AS er en del av The Norwegian Travel Company AS (NTC) sin nasjonale satsning. NTC er 
markedsleder innen arktiske opplevelser i Norge med destinasjoner på Svalbard, Kirkenes, Tromsø, 
Lofoten, Oslo og Romsdalen. Konsernet har store ambisjoner og en tydelig vekststrategi. 


