


Hva er målsetningen?

- økt trafikk og omsetning for aktivitetsleverandører
og hoteller i Tromsøregionen

- gjøre det enkelt for kunde
- gjøre det enkelt for leverandør
- forbedre sluttproduktet ved at alle får gjøre det

de er god på









• Oppstarten av ETR har vært lovende. 

• Dette er et «produkt» som deltakerne i prosjektet har stor 
tro på. 

• Vi  har ikke klart å markedsføre ETR godt nok overfor 
potensielle kunder. Interessen er der, men vi har ikke 
maktet å omsette dette i bokkinger. 

• Tilbudet drukner nok litt i mylderet av tilbud som finnes, 
spesielt i Tromsø. 

• Et savn at avgangen fra Narvik ikke korresponderer med 
toget. 

• Tilbakemeldinger på at det er for sene avganger, for lite 
dagslys tidlig i sesongen.

• Navnet – ETR, er dette det riktige??

• MEN vi har brakt «nye kunder» til aktivitetsleverandører 
som de antakelig ikke ville hatt uten ETR. 



• 594 passasjerer på Narvik ruta. 

• Over 3500 passasjerer på Lyngen ruta.
– I hovedsak hund og scooter. 



• Endre avgangstider fra Tromsø og Narvik. 

• Korrespondanse med innkommende tog til Narvik

• Mer målrettet markedsføring mot turoperatører og spesielt 
mot de som bruker tog inn til Narvik.

• Konseptualisere ETR produktet for å styrke det ytterligere i 
vår kommunikasjon med potensielle kunder/brukere.

• Endre navn på «produktet» til noe som er mer beskrivende 
enn ETR. 

• Hva med sommeren ?







DESTINATION SNOWMAN
AURORA PARK MÅLSELV 
FJELLANDSBY 



RUNDHAUG GJESTEGÅRD  
Historisk hotell med 22 rom

MANGE AKTIVITETER

Husky, Samisk, Truger, ski etc




ABOUT DESTINATION SNOWMAN:


We provide high - quality activities, traditional 
meals and accommodation in the Målselv 
Region, the Norwegian Lapland. 


“Bucket List activities”


Our accommodation capacity consists of well-
equipped cabins, apartments and hotel rooms. 


We recommend the historical hotel 


Rundhaug Gjestegård. 



 Nettverk med mål å 
få realisert en tung 
chartersatsing i 
regionen, der 
nettverket forankres 
som en operativ 
aktør



 Første turistbuss til 
Snowman i februar 2013 i 
et samarbeid mellom MF, 
RG og Bussring, den gang 
Snowman bus.

 Ok belegg – her glade 
italienere som skal på 
reinsafari

 Skikkelig satsing i 2016 ved 
ALV og Bussring og partere 

 Buss start 10/12 – 2017
Hipp hurra!



Over hundre gjester

Mest solgte pakke kostet kr. 2110 pp

Salgskanaler: Visit Tromsø og Visit Narvik 

DAGSPAKKE: 1 aktivitet, 1 lunsj, 1 transfer t/r
OVERNATTING: Samme innhold, pluss natt



Mest solgt: Husky og elgsafari
- Stort sett dagsbesøk, bare noen få overnattet

- - De aller fleste kom fra Tromsø, få fra Narvik

- Nasjonalitet: Kina, Japan, Spania, Tyskland, Frankrike



 Internt litt styr før 
«opplegget» ble rutine, 
men gikk veldig bra

 Snowman – fortrinn: Små 
grupper, nærhet, mye 
snø, koselig lunsj ved 
peisen etter turen. 

 Bussgjestene har hatt 
økonomisk betydning i 
jan/ febr.

 Sterk tro på 
mangedobling av 
Snowman - gjester 
kommende sesong.



KONKLUSJON: SVÆRT VELLYKKET START 
- Tyngre og mere strukturert markedsføring og salg, kanskje salgskontor 

- Få tak i turiststrømmen fra Sverige, med bl.a. tilpasning togtider

- -Tydligere brand for bussen, må være igjennkjennbar i markedet

- -Aktivt innsalg av busspakkene til turoperatører slik at vi får overnatting



Markant økning av sommer charter, vandring og sykling kan bli stort

SAMARBEID – SAMARBEID – SAMARBEID 

SOMMER – BUSS?


