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Ispirert av….. 

 
YLLÄS 718 



Average capacity
170

UK NL B IRL SP F RU LUX D Sum Pax estimate:
Rovaniemi RVN 193 29 6 4 44 12 288 48960
Kittilä KTT 316 28 8 78 24 26 480 81600
Ivalo IVL 128 14 2 144 24480
Kuusamo KAO 40 30 16 6 92 15640
Enontekiö ENF 68 2 34 104 17680

745 87 16 16 4 170 42 2 26 1108
126650 14790 2720 2720 680 28900 7140 340 4420 188360

Marked:
CHARTER FLIGHTS TO LAPLAND - WINTER 2009/10

Pax estimate:
No of flights

Hvordan var det mulig å få 550 charterfly? 



Hvordan var det mulig å lage slike produkter og 
wow effecter? 

•  First Saunagondola in the world 
•  Highest Saunacabin in Finland at 

the top of Ylläs in the Café 
Gondol 718 



Eller å ta 500 kr for å frese snø 



Hva møtte vi først i 
utenlandsmarkedene når vi skulle 
selge inn vinter i Nord Norge? 
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SWOT 
Styrker: 
•  Tromsø med en eventyrlig vekst 

av vinterturisme 
• Mange spennende produkter 

utviklet 
•  Temperatur – havet – 

Golfstrømmen- «fjellan» 
•  Nordlys uten 13 års sykluser 
•  Bra infrastruktur på fly  
•  Tromsø som «Arctic Urban City» 
•  Nordkapp og Lofoten 
•  Hvalsafari 
• WOW produkter som ulvekyss, 

body-rafting, Ishotell, 
hundekjøring  

• Mange salgbare produkter i salg  



SWOT 
Svakheter: 
•  Utfordrende og dyrt å reise ut av 

«hub» for FIT 
• Mange leverandører som ikke tar 

imot FIT 
• Mange pakker som er for 

innholdsrike og kostbare 
•  Språktilpasninger for informasjon, 

guider og hjemmesider 
•  Produkttilpasninger for ønsket 

målgruppe 
•  Få direktefly fra ulike markeder 
• Mangler en DMC som har et 

større fokusområde enn de 
regionale aktørene som finnes i 
dag 

 



SWOT 
Muligheter: 
•  Fortsette å åpne 

distribusjonskanaler i potensielle 
markeder 

– Nye markeder i Asia 
– Få i gang Tyskland 

•  Flere WOW produkter 
•  Crossborder pakker med Sverige 

og Finland 
•   Økt bruk og fokus på leiebil 

charterbusser for FIT på tvers av 
HUB 

•  Lage cluster av leverandører i 
forhold til interesser i markedene 

•  Travelfact live med turoperatører 
•  Stimulere flere online aktører 



SWOT 

Trusler: 
• At vi blir «late» og mister fokus 

– «hvem er fienden» 
• Sterk konkurranse fra Island, 

Canada og Finland 
• Priser oss for høyt – sterkere 

krone 
• Korte rullebaner i Alta og 

Tromsø 
• Mildere vinter 
• Mangel på investering i 

utenlandsmarkedet 



Fokus fremover.. 

•  Flere geografiske områder i klyngen 
som trenger mer drahjelp for å bli 
salgbare 

•  Vedlikeholde UK 
•  Hjelpe Tyskland med å komme i gang 

kommende vinter 
•  Økt innsats i Kina og nye asiatiske 

markeder 
•  Crossborder turisme med Sverige og 

Finland 
•  Økt bruk av leiebil om vinteren for å få 

kundene spredd utover i klyngen 



Germany 

Hva skal til for å lykkes i 
Tyskland med vinter i 
Nord Norge? 



Tyskland 
•  30 «nye» turoperatører som kan ha interesse 

for vinter i Nord Norge 
•  Stor Nordlys interesse i Tyskland men kan 

ikke selge nordlys uten å garantere dette 
•  Sliter med Flyforbindelser 
•  Turoperatører mer spesialisert og segmentert 
•  Fortsatt tradisjonell distribusjon – lav online 

andel 
•  Opptatt av distrikter og spesielle steder  
•  Opptatt av «value for money» 
•  Medium TO mest interessert i en satsning 

dersom de største ikke gjør det 
•  Stor etterspørsel etter FIT produkter 
•  Interesse etter fly & drive produkter 
•  Stort behov av tysk språklige guider samt 

tysk språk på hjemmesider 
•  Kan de tradisjonelle bussoperatørene selge 

Nordlys i september/oktober 
•  Bekymret for dyr bussleie i Nord Norge 
•  Tror Tyskland er et stort vekst-marked for 

vinterprodukter i klyngen 



Tyskland 2014 
 
•  Tilbud om tysk språk og kulturtrening til klyngeaktører 
•  NNR samarbeid med Dertour 
•  Flere produktpakker ut i markedet 
•  Visningstur 
•  Flere TO besøk 
•  Feriehus samarbeid 
•  Muligheter for direktefly 

D30	   Tyskland	  21-‐24	  oktober	   Snow	  Tour	  -‐	  Salgsbesøk	  	  	  

D31	   Tyskland	  19-‐21	  november	   TO	  Besøk	  Tyskland	  

D32	   Tyskland	  12-‐17	  februar	   AET	  Agenter	  

D33	   Tyskland	  5-‐6	  Mars	   ITB-‐Berlin	  

D34	   Tyskland	  Mai	   Workshop	  IN	  -‐	  Hamburg	  

D35	   Tyskland	  Aug-‐Juni	   Innleid	  hjelp	  Tyskland	  





Visningstur……. 

Ideas and chances: 
- Cover younger customer as well 
- Include photos for the customer with wolves-meeting 
- Find combination with Hurtigruta 

o e. g. for transfer in the area 
- Aurora-Space-Ship as “add-on”, not as an trigger 
- Marketing: 

o Open about the possibilities 
o Honest about “may be” e. g. polar-light 
o Authentic (define :) 

§ Products with Norwegian flair and standard 
§ Products with international standard 

- Language is an challenge 













Charterprosjekt 3 
 
Tyskland - TOS -Tyskland 
 
 

 
•  Utvikle 7 dagers program med utgangspunkt 

Tromsø 
•  Samle opp til 10 medium operatører til å 

samarbeide om flyet 
•  DER Tur effekten? 
•  2500 direkte flyseter fra Frankfurt-Tromsø 

kommende vinter 
 

TOS	  

Lyngen	  

Tyskland	  

Senja/Midt	  
Troms	  

Alta	  

Vesterålen/
Lofoten	  

Sør	  Troms+	  
Narvik	  







Asia 
Same - but very different….. 















Norway	  	   	  	   	  	   	  	  

March-‐April	  2016	  	   	  	   May-‐June	  2016	  	   	  	  

Nights	  	   Change	  	   Nights	  	   Change	  	  

11640	  	   +22%	  	   103007	  	   +48%	  	  





Det thailandske markedet 

•  Gruppe størrelse vinter  
– opptil 10 personer som kjenner hverandre 

•  Hvordan nå salgskanalene i Thailand 
 – promotere til TO, delta på workshops 

•  Hvilke produkter behøves vinter:  
–  Ofte reise man med familier, snille opplevelser, ikke utrygt, ikke for kaldt, legge vekt på fotomuligheter, man ønsker ofte 

felles familie aktiviteter 
•  Hvordan bruker man So ME  

– ønsker å dele bilder, må være WIFI muligheter 
•  Lengde på pakken  

– 3-6 dager 
•  Hvordan nå reisebyråer i Thailand  

– Gjennom TO 
•  Hva med lokale thai guider  

– stor fordel 
•  Hvilke typer produkter vinter:  

 - korte opplevelser, 
•  Hvor lang tid i forveien booker man 

 – 3-6 måneder – trenger 1 mnd for visum 
•  Hvilke sesonger for ferie:  

–  oktober, jul og april 
•  Hvor stor thai market vil være kontra Japan  

–  – vil har stor vekst 



Det thailandske markedet 

•  Er thai kunder interessert i fiske:  
 - Ja veldig interessert å ta bilde  

•  Hvor mange aktiviteter er bestilt på forhånd: 
 - Normalt å booke opptil 5 aktiviteter på forhånd som scooter, hund etc 

•  Er det mulig å selge rorbu etc til Thai :  
 - Normalt hotell – men familier kan være interessert i rorbu etc 

•  Spennende produkter for Thai :  
 - Bærplukking 







Crossborder Norway-Sweden 

 
 • Utvikle en 5-7 dagers leiebil/

buss pakker begge veier 
mellom Kiruna –Tromsø 

• Markedstilpassede enveis 
priser 

Kiruna	   Opplevelser	   Tromsø	  



Crossborder Norway-Finland 
 
 
 
 • Utvikle en 5-7 dagers leiebil/

buss pakker begge veier 
mellom Rovaniemi –Tromsø 

• Markedstilpassede enveis 
priser 

Rovaniemi	   Opplevelser	   Tromsø	  



Status Distribusjon 

 
-  Det er utarbeidet ca 250 produkt- pakker underveis i prosessen 
-  Ca 50 av disse produktene er eller har vært i salg hos utenlandske TO 
-  Vel 100 kjente presseomtaler i prosjektperioden om vinter/nordlys 
-  Flere hundre TO og Presse har vært på visningstur i prosjektperioden 

(NNR) 
-  Vel innarbeidet i UK, Nederland og Japan – men fortsatt sterk konkurranse 
-  Vekst markeder vil være Tyskland, Spania, Kina, nye asiatiske, Brasil 















Chartere og rutefly kommende vinter 

Innkommende	  chartere/direktefly	  vinteren	  2016/2017
Flyplass Marked Antall	  flygninger Tidspunkt Operatør Forventet	  pax Forventet	  GD
TOS UK 32 Jan-‐Mars Hurtigruten 4800 4800
TOS UK 48 Nov-‐Mars Norwegian 6240 20000
TOS Tyskland 14 Des-‐Mars Lufthansa 2100 14700
EVE/TOS Nederland 10 Feb-‐Mars Voigt	  Travel 1000 6000
EVE Japan 3 Okt-‐Feb SAS 600 2400
EVE UK 3 Feb-‐Mars Inghams 600 2400
TOS Sveitz 10 Jan-‐Mars Travelhouse 1200 8400
TOS Brussel 5 Feb-‐	  Mars Nordic 450 1800
Oppsummering 125 16990 60500



Distribusjon 
Kontakt mtorp@online.no 

99428430 


