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Totaltrafikken til Nord-Norge utvikler seg positivt

+5,8 %

+28,4 %

+9,1 %

+13,5 %

Norge +6,2 %
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Hoteller i Nord-Norge og Norge
Benchmarking trafikkutvikling 2009-2014, hvor 2009 = 100

Utlandet hotell Nord-Norge

Ferie- og fritid hotell Nord-Norge

Utlandet hotell Norge

Ferie- og fritid hotell Norge



Nord-Norge tar fortsatt markedsandeler på Nordkalotten
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Nord-Norge tar fortsatt markedsandeler på Nordkalotten

Historisk rekord overnattinger i Nord-Norge

101 presseturer med 440 skribenter.               

PR-verdien overstiger 500 mill. kr. i 2014

19 visningsturer med 129 turoperatører

Nord-Norge – et av verdens beste reisemål 

Charterfond Nord-Norge operativt 

Dertour Academy med 700 agenter Nord / Fjord 

JWGT Barentsturisme - NNR operativ leder

Visit Arctic Europe starter høsten 2015
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Reiselivet i Nord-Norge har medvind i seilene



Inspirerende markedstiltak

Side 6



Presse - Nord-Norge – et av verdens beste reisemål 





Nord-Norge tar fortsatt markedsandeler på Nordkalotten

Vinnere 

2009 Sorrisniva

2012 XXLofoten

2015 Lyngsfjord Adventure

Nominerte

2010 Thon hotel Svolvær

2015 Svinaøya Rorbuer

Reiselivsprisen fra Innovasjon Norge tildelt
nordnorske bedrifter de senest år – samt de andre som
har vært nominerte til prisen
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EMYA – European Museum of the year

Nominert

2013 Lofotr Viking Museum



Konkurrentanalysen
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Ressurser i
verdensklasse

Anvendbare
ressurser

Levende byer og
lokalsamfunn

Produktportefølje

Signaturprodukter

Volumbyggere
(kommersielle)

Merkevareposisjon

Distribusjons- og
salgsledd

Fremtredende
nisjeprodukter

(tema, ++)

Strategiske allianser

BRA NOK?

UTFORDRINGER

UTFORDRINGER

BRA
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Nord-Norge tar fortsatt markedsandeler på Nordkalotten

Finansiert av: 

Nordland, Troms og Finnmark fylkeskommuner

Kapital over 3 år:

18,1 millioner kroner

Tildelinger 2015

Troll Tours (Tyskland)

Prima Reisen (Østerrike)

Protravel GmbH (Tyskland)

Inghams (England –vurderer støtte)

Charterfond NordNorge
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Nord-Norge tar fortsatt markedsandeler på Nordkalotten

Hensikt og virkemåte

Hensikt
Redusere turoperatørens 

risiko ved inngåelse av 

flykontraker (Charter)

Virkemåte
Beregnes etterskuddsvis –

turisten har allerede vært 

her

Ingen utbetalinger hvis 

belegget på hele 

charterserien overstiger 

80%

Sales 

Revenue

Max 

aid

Break 

even
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Et samarbeidsprosjekt mellom:

NNR styrker de strategiske partnerskap 



Målsetting

Visit Arctic Europe (VAE) er et prosjekt som skal bidra til å etablere 

samarbeid mellom bedrifter (SMB) i Nord-Norge, Nord-Sverige og 

finsk Lappland. Gjennom nettverksbygging, utviklingsarbeid og 

markedsarbeid, ønsker prosjektet å øke graden av forretningsmessig 

samarbeid på tvers av grensene, med mål om å bedre felles 

konkurranseevne i et globalt marked. 

Prosjektet tar utgangspunkt i felles styrker og verdier i regionen med 

sikte på å utvikle nye og innovative, grenseoverskridende 

reiselivskonsepter for distribusjon i utvalgte markeder og til 

utvalgte målgrupper.

Tilgjengelighet til og innad i regionen er en forutsetning for vekst i 

reiselivet og prosjektet vil derfor jobbe for å bedre 

transportforbindelsene til regionen og mellom destinasjonene på 

tvers av grensene. 



Budsjett:

Budsjett for prosjektet:  55 mill. NOK

Prosjektperiode: 

01.09.2015 – 01.02.2018

Norsk del: 18 mill. NOK

Finansieringsplan: 

Egeninnsats: 3.210 000 NOK

Interreg Nord: 8.505 000 NOK

Øvrige finansører: 4.950 000 NOK

Privat finansiering: 1.500 000 NOK

Målsetting: 7 % trafikkøkning pr. år i prosjektperioden 

Bedriftenes innsats: 

Målet er at mellom 20 - 25 nordnorske bedrifter deltar i 

prosjektet. 



Strategiendring

• Taktskifte fra aktivitetsbasert til 
opplevelsesbasert verdiskapning

• Kundene etterspør meningsfylte, 
sømløse, forståelige, 
sammenhengende og 
kundetilpassede tjeneste- og 
opplevelsesleveranser som 
fungerer gjennom hele reisen og 
som er tilpasset deres behov og 
ønsker

• Reiselivsnæringen er i for stor grad 
preget av individuelle og 
fragmenterte produkter. Vi sliter 
med å levere på kundenes 
forventning om en sømløs 
leveranseFoto: Ole Jørgen Liodden



Foto: Ole Jørgen Liodden

Fortsettelse…

• Konverteringsraten er lavere enn 
det attraksjonskraften skulle tilsi 

• Trenger økt kundeorientert 
foredling av reiselivsproduktet 
Nord-Norge

• Merkevarebygging gjennom 
troverdighet i leveransen (fornøyde 
kunder de nye markedsførerne)

• Fra Marketing til Management

• Opplevelseskonsept som et 
strategisk grep for å styrke NNRs
rolle i over-gangen til 
opplevelsesbasert verdiskaping



Et opplevelseskonsept 
er en:
• samling utvalgte ressurser, 

produkter, tjenester og opplevelser 

• orkestrert rundt en kundereise fra 
A til Å

• dramatisert gjennom en fortelling 
eller et tema 

• utviklet og levert ut fra bestemte 
verdier

• og kommunisert enhetlig til 
målgruppa

Hel ved fra markedsføring til leveranse!



Varianter av 

nord-norske 

opplevelseskonsept

1. Attraksjonsorientert. Lyset

2. Motivasjonsorientert: Fellesskap

3. Segmentorientert: Vandring

Foto: Øystein Lunde
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Opplevelseskonsept er IKKE pakker

BRAND

Opplevelses-
konsepter

Pakker

Produkter

Ressurser

Den oppfattede merkevaren

En måte å reise/oppleve på, en
overbygning som forklarer og 
lover en type leveranse

Et samlet tilbud av ulike 
elementer, med pris

Salgbare varer, tjenester 
eller opplevelser

Råvarer
Side 
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TAKK FOR 

OPPMERKSOMHETEN



TAKK FOR 

OPPMERKSOMHETEN



TAKK FOR 

OPPMERKSOMHETEN



Prosjekt Nord-Norge (NFD fasilitator)



Mulig finansieringsløsning

Fylkeskommuner

Innovasjon 

Norge - Lokalt

MP

Charterfond

Kommuner

Stat / Departement Arena prosjekter

Visit Norway

Innovasjon Norge 

sentralt

PRP

Store bedrifter

Halve verden har det. 

Hvorfor ikke Norge???

KURTAX



Vekstmulighetene er STORE fremover. 

Reiselivsnæringen i Nord-Norge er kommet langt i 

gjensidig forståelse for at en effektiv organisering 

og forutsigbar finansiering må til for å gjennomføre 

nye slagkraftige strategier. 

Vi ser frem til Regjeringens nye stortingsmelding 

som kommer til neste (v)år 

Hvordan kommer samspillet i et helhetsbilde 

(rollefordeling, organisering, finansiering, og 

kundestrategier) for  reiselivs-Norge til å se ut? 



Takk for oppmerksomheten


