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Status for klynga

• 10 år i 2020, moden klynge

• Har utviklet sterkere grad av 
samhandling

• 78 klyngebedrifter

• 4 FoU-miljøer

• Initiert tiltak av nasjonal interesse
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Tromsø-region Troms Nord-Norge

Direkte omsetning vinterturisme i reiselivsbedriftene 1 321 000 000 1 391 000 000 1 851 000 000

Mulitplikator effekt (TØI: Utenlandske turister i Troms 2011) 1,32 1,32 1,32

Sum ringvirkninger 423 000 000 445 000 000 592 000 000

Sum omseting inkl. ringvirkninger 1 743 600 000 1 836 200 000 2 443 500 000



Fortsatt mye ledig kapasitet
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Vinter 2018 Rombelegg Oppholdstid

Nordland 43,4 % 1,77 døgn

Troms 66,7 % 2,90 døgn

Finnmark 43,4 % 1,41 døgn



Visjon
«Å utvikle bærekraftige helårs reiselivsbedrifter som 

styrker levende lokalsamfunn i Nord-Norge» 

HensiktMålbilde Hovedmål

Lønnsomme reiselivsbedrifter 
som tiltrekker seg kjøpesterke og 
tilfredse gjester hele året, som er 

attraktive for kompetent 
arbeidskraft, entreprenører og 

investorer, og som har 
lokalbefolkningen med seg som 

et godt vertskap 

Hensikten med Arctic-365 er å 
tilrettelegge for økt 
innovasjonsgrad og 
verdiskapingsvekst i 

klyngebedriftene. Dette oppnås 
ved å styrke samhandling 
mellom bedriftene, FoU-

institusjoner, 
virkemiddelapparatet og 

kapitalinstitusjoner

Klyngas hovedmål er å bidra til 
økt omsetning i 

klyngebedriftene med gjs. 5 % 
per år i perioden 2020-25, som 
resultat av klyngas aktiviteter. 

Det betyr en samlet økt 
omsetning i bedriftene lik 630 

mill kr



Fokusområde 1

Realisere potensialet

• Vi vil utnytte Tromsø-regionens posisjon i internasjonale markeder og de 
erfaringer en har gjort seg i utvikling av lønnsom vinterturisme i regionen, 
forsterke denne og overføre suksesskriteriene til andre reisemål i Nord-
Norge

• Nordlysturismen har de 10 siste årene vokst fra nærmest ingenting til en 
direkte omsetning i reiselivsbedriftene i Nord-Norge lik 1,85 mrd kr 
vinteren 2018/19. Tromsø-regionen har 71 % av denne omsetningen

• Vi skal systematisk arbeide med å implementere overførbare 
suksesskriterier fra Tromsø-regionen på andre destinasjoner i Nord-Norge
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Fokusområde 2

Håndtere veksten

• Vi vil optimalisere utvikling av internasjonal trafikk i høst-vinter-vår 
perioden for klyngebedrifter med betydelig trafikk gjennom lengre 
oppholdstid, sterkere produktkobling mellom for eksempel Tromsø-
regionen og andre destinasjoner

• Vi vil utvikle strukturer som sikrer gjenkjøp også i andre sesonger. 
Gjesteundersøkelse blant vinterturister i Nord-Norge sist vinter 
dokumenterer at 80 % av de besøkende sier det er sannsynlig at de vil 
komme tilbake til Nord-Norge
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Fokusområde 3

Fornyelse og omstilling
• Vi vil styrke bedriftenes verdiskaping og kunnskap om kundene ved å 

forenkle distribusjonskjeden. Mer direktesalg til forbruker og mindre 
salg via distribusjonsledd er delmål

• Dette krever fornyelse og endringer i bedriftenes forretningsmodeller, 
samt utvikling av nye teknologiske løsninger

• I tillegg skal klynga bistå bedriftene til bedre effekt av 
kommunikasjonstiltak gjennom en total omlegging av 
kommunikasjonen til budskap og bruk av kanaler som tiltrekker, 
engasjerer og begeistrer målgruppene («Inbound marketing»)
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Små og isolerte 
løsninger er det 

største hindret for 
innovasjon og vekst 

i reiselivet



Arctic-
365

Your TextInternasjonalisering

Kvalitet/kompetanse

Your TextInnovasjon

Nettverk



UNWTO Tourism Highlights 2017 

• Veksten fra land med fremvoksende 
økonomier i Asia, Sentral- og Øst-
Europa, Øst-Middelhavs-Europa, Midt-
Østen og Afrika forventes å øke mest, 
med 4,4 %

• Veksten i modne økonomiske markeder 
er forventet å øke med 2,2 %

• I 2020 forventes turistankomster fra 
fremvoksende økonomier å være større 
enn ankomstene fra modne økonomiske 
markeder. 

• Høyest vekst forventes fra Asia

Antall internasjonale turistankomster er forventet å 
vokse med 3,3 % hvert år fram mot 2030
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Bærekraft – fra prat til handling
•Miljø
• Sosiale forhold
•Økonomi


