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•Analyse i klynga Arctic-365 som viser at bedriftene som har lykkes med vintersatsing, har 
svært god kapasitet høst – vår (og sommer)

•Analyse av etterspørsel dokumenterer at vandring har størst potensial for Nord-Norge i 
kjøpesterke målgrupper

•To innovasjonsworkshoper i løpet av 2017 og 18 med deltakelse fra ressurspersoner i og 
utenfor reiselivsnæringa formet konseptet Arctic Hike

•Tidlig i prosessen ble organisering tilpasset oppgavene som skal løses adressert som en 
utfordring

1. Bakgrunn



Pick Up flyplass, transfer til

overnattingsanlegg, velkomstarrangement,

stands, salg av utstyr

1. VELKOMSTARRANGEMENT

Vandreopplevelse hele dagen, inklusive

guide, transfers og middag

2. VANDRING MED GUIDE Vandreopplevelse hele dagen, inklusive

guide, transfers og middag

4. VANDRING MED GUDIE

Dag til disposisjon for andre opplevelser,

booket on spot

3. ANDRE OPPLEVELSER

Avskjedsarrangement 

med lokalbefolkning, 

presentasjon av andre 

Arctic Hike

arrangementer, avreise 

til by for opphold her 

5. AVREISE TIL BY

2. Konseptet
A R C T I C  H I K E



Kvaliteter
A R C T I C  H I K E

• Suksess i et gjesteperspektiv måles i hvordan vi

klarer å gjennomføre turene selv når det er

svært dårlig vær

• Det betyr at alle steder må ha gode dårligværs

alternativer. Å gå gode turer i flott vær er

enkelt. Å gjennomføre en god tur i regn og

kuling er vanskelig

• Fra et gjesteperspektiv tror vi det er

hensiktsmessig at Arctic Hike går fra

søndag til fredag, inkl transport til / fra

flyplass

• Likeledes tror vi det er heldig at det

bygges et konsept med 3-4 dager på

tur og en dag i en by

• Dvs. 3-4 overnattinger utenfor en by og

siste overnatting i en by. Programmet i

byen kan være relativt fritt, med

mulighet til å melde seg på ulike

opplevelser• Logistikk delen i videste forstand er en av

de viktigste suksess parameterne. Dette

gjelder både logistikken fra sted til sted,

men også logistikken knyttet til den

enkelte tur

• Spesielt for utlendinger er avstandene i

nord store. Her må vi arbeide med at

opplevd distanse og venting blir så liten

som mulig.

• Tror det er klokt for oss å tenke logistikk

til og fra noen gitte steder i Europa, slik

at gjesten kan komme fram på en dag

• Arctic Hike skal ha en kvalitet som

gjør at gjestene ønsker å komme

tilbake. (Innhold og logistikk)

• Gjesteperspektiv

• Innholdsmessig bygge på lokale

forhold

• Så sant det er mulig søke etter lokal

forankring

• Bærekraftig

ALTERNATIVE
RUTER

3

LOGISTIKK

4

GRUNNLEGGENDE

1

VARIGHET

2



Målgrupper
A R C T I C  H I K E

Aktive naturinteresserte, Mid High End

Tyskspråklige land, Nederland, Frankrike, Storbritannia og

Danmark

INTERNASJONALE MARKEDER

Vandreinteresserte

Oslo, Akershus og befolkningstette deler av Østlandet

NORGE

Vandreinteressert ungdom

Oslo, Akershus og befolkningstette deler av Østlandet

NORGE

Befolkning i regionen der Arctic Hike arrangeres, alle aldre,

familievandringer og opplegg for bedrifter

LOKALBEFOLKNING OG LOKALE BEDRIFTER



Hva skiller 
Arctic Hike fra 

andres
vandreprodukter?

Differensiering
A R C T I C  H I K E



5 mnok

50 mnok
80 mnok

2021

300 gjester

Snitt oppholdstid lik 7 døgn,          

kr 2 500 forbruk per gjest per 

døgn

2025

1 100 gjester

Snitt oppholdstid lik 11 døgn,       

kr 2 800 forbruk per gjest per 

døgn

2030

2 500 gjester

Snitt oppholdstid lik 11 døgn,        

kr 3 000 forbruk per gjest per 

døgn

2. Mål
A R C T I C  H I K E  A S



Forretningsidé og eiere
A R C T I C  H I K E  A S

Arctic Hike AS

Bergans AS
Ambisjoner og 

bærekraft

Arctic Sport AS
Erfaring fra Arctic 

Race og arr

Vinter Troms AS
Eier Arctic-365, 

prosjekt-org

Tromsø Safari AS
Gjennomføring,

og  logistikk 

«Arctic Hike AS utvikler og selger organiserte

vandreopplevelser og andre opplevelsesprodukter

i Nord-Norge, med et særlig fokus på bærekraft,

til internasjonale og norske gjester, samt til

lokalbefolkningen på vandredestinasjonene»

Sammensetning av eiere reflektere ressurser og kompetanse som er

nødvendig

Selskapet har adresse i Tromsø

Eierne er aktive gjennom styret som ledes av Børre Berglund
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Arctic Hike er et organisert 

vandrearrangement all inclusive som kan 

benyttes på ulike destinasjoner og i ulike 

årstider, i kombinasjon med andre 

opplevelser

PRODUKTSTRATEGI

Vandrerutene er tilgjengelig for alle, våre produkter 

inneholder arrangementer med fokus på bærekraft, 

lokal informasjon, utstyr og møte med 

lokalbefolkningen

DIFFERENSIERINGSSTRATEGI

Utvikle og selge bærekraftige 

naturopplevelser med fokus på vandring som 

skaper meromsetning for eierne og 

leverandører

HOVEDSTRATEGI

Mid high end målgrupper i internasjonale 

nærmarkeder, det norske markedet og i 

lokalbefolkningen

MARKEDSSTRATEGI

Strategier
A R C T I C  H I K E  A S



G. Markedsføring

F. Krav til leverandører

E. Andre opplevelser

D. Sikkerhet

C. Differensiering  

A. Definere konseptet

B. Produktet

H. Distribusjon-salg

UTVIKLINGS-
PROSJEKT

S e p  2 0 1 9  – A u g  2 0 2 0

Utviklingsprosjekt
A R C T I C  H I K E



Gjestene skal på forhånd ha god

informasjon om krav til egen

fysikk, klær og utstyr

INFORMASJON

Guidene som benyttes skal være

utdannet og trent i å løse uhell i

naturen

GUIDE

Bedriftene som leverer tjenester

til Arctic Guide skal oppfylle alle

pålagte HMS krav

HMS

Bedriftene som leverer tjenester

til Arctic Hike skal delta i det

nasjonale kvalitetssystemet Varde

KVALITETSKRAV

Sikkerhet
A R C T I C  H I K E



HØY STANDARD OVERNATTING

LOKALMAT TILBUD

I NÆRHETEN AV VANDRERUTE

MEDLEMSKAP I VARDE
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Leverandører av overnatting må tilby komfortabel

overnatting i fullservice enheter

Leverandører av servering skal ha et bredt

lokalmat-tilbud og menyer/presentasjon av

måltidsopplevelsen

Anlegg som benyttes til overnatting og bespisning

skal ligge i nærheten av start/slutt på vandre

rutene

Alle leverandører som benyttes av Arctic Hike AS

skal vær med i det nasjonale kvalitetssystemet

Varde

Krav til leverandører
A R C T I C  H I K E



Destinasjon for testsalg i 2020 blir 
annonsert 28. okt 2019!

Takk for oppmerksomheten!

ivar@tromsosafari.no

mailto:ivar@tromsosafari.no

