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Strategiske allianser

BRA NOK?

UTFORDRINGER

UTFORDRINGER
Analyse utarbeidet av Nordlandsforskning og Mimir i 2013 for NordNorsk Reiseliv.

Konkurrentanalyse gir strategisk retning 





Prosjektet
VISIT ARCTIC EUROPE

Partnere:
• Northern Norway Tourist Board
• Swedish Lapland Visitor Board
• Finnish Lapland Tourist Board 

Varighet 2,5 år -> 31.12.2017
Budsjett 6,4 mill Euro
Finansiering Interreg Nord

Offentlig sektor
90 selskaper





Målsetninger

• Internasjonalt kjent høystandard enhetlig reisemål

• Forsterke grenseoverskridende samarbeid mellom
aktører i regionen

• Økt volum, omsetning og lønnsomhet for 
deltakende aktører

• Forsterket internasjonal kompetanse

• Forenklet tilgjengelighet

• “utenfra og inn”

• innenfor regionen



4 innsatsområder

Nettverk og samarbeid

FoU

Markedsføring og kommunikasjon

Tilgjengelighet



Nettverk og samarbeid –
hva ønsker vi å oppnå?

• Forsterket samarbeid over landegrensene

• Forsterket tillit mellom partnerne

• Kunnskap om regionenes og aktørenes produkter

• «Best practice» – lære av hverandre

• Temasatsinger og nye salgbare pakker «cross 
border»

• Økt kunnskap ift det internasjonale markedet

505 000 € 4,7 MNOK





Tilgjengelighet –
hva ønsker vi å oppnå?

• Etablere verktøykasse som forenkler vurderingen til 
internasjonale partnere ift å etablere flere 
direkteflighter til VAE regionen

• Utvikle modell for forenklede reisemuligheter 
innenfor VAE regionen

• Vurdere/initiere mulige digitale løsninger på 
transportsiden for forenklet planlegging for 
gjestene 

800 000 € 7,4 MNOK



- Infrastruktur og service fasiliteter vil bli analysert

18 lufthavner



Markedsføring og kommunikasjon –
hva ønsker vi å oppnå?

• Tettere allianser med turoperatører i definerte 
markeder

• Flere pakker i internasjonal distribusjon – alle 
sesonger

• Økt fokus og salg skulder- og lavsesonger

• Økt presseomtale 

3 270 000 € 30,3 MNOK



Avtaler turoperatører

BeNeLux

-Voigt Travel

-Nordic

-Buro Scanbrit

UK

-Scandinavian 
Travel

-Off The Map
Travel

-Tumlare**

-Discover The 
World*

-Great Rail
Journeys*

Tyskspråklig

-Kontiki Reisen

-Glür

-Prima Reisen

-DERTOUR*

*I prosess, ikke signert **Også gjeldene for US og Kina



Research & development –
hva ønsker vi å oppnå?

• Kompetanseheving basert på sammenfatning av 
analyser med fokus på:

• fremtidens reisetrender

• bruk av digitale flater og verktøy

• Etablering av riktige nøkkeltall for å måle 
måloppnåelse i prosjektet

• Kartlegge hindringer for videre utvikling og 
samarbeid cross border

80 000 € 0,7 MNOK




