


Shipping containers

Innovasjon



Innovasjon

Kontorer



Innovasjon

En ide!



«Hotellrom i naturen»

• Høy kvalitet

• Fullisolert (+/- 40 grader)

• Tåler kraftig vær



Å gjøre bo-oppholdet 

til en opplevelse



En unik utsikt til naturen



Kan plasseres hvor-som-helst

• Ingen grunnmur

• Flyttbar 

• Lang levetid!



• Sengeplass

• Kjøkken

• Bad

• Teknisk rom

Inneholder alt du trenger



Innovasjon, design og bærekraft

Kan plasseres ut i naturen uten 

stort inngrep. 

De er resirkulerbare og har 

lang holdbarhet

Er sannsynligvis den mest 

transport-økonomiske og 

miljøvennlige måten å frakte 

boenheter på.

De er små og trenger minimalt 

med areal. På den måten forbruker 

du ikke mer enn du må!



Våre modeller (pr. sept. 2019)

NCL 10

Badstue

NCL 10

Soverom
NCL 20

«Hotellrom»

NCL 20

Anneks

NCL 30

«Hytte»

NCL 40

«Stor hytte»



Hvordan skape verdier
for turistnæring?



En unike opplevelse

• Tettere på naturen

• Annerledes bo

En «ladestasjon»

• Ro og stillhet

• Koble av / være off

I tiden: 

• Forbruker mindre

• Større bærekraft 

Besøkende...



• Høy betalingsvilje for 

leie = høyt 

inntektspotensialet

• God markedsføring! 

«Insta-vennlig» / bilder 

selger på nett!  

• Naturvennlig, minimalt 

inngrep i naturen

• Enkel å drifte

Utleier...



Kan gi store ringvirkninger...

• Flere plasser som kan taes i 

bruk uten å ødelegge naturen

• Økt besøk = større 

inntektspotensialet for andre 

lokale leverandører

• Bidrar til økt popularitet for 

området

• Skaper arbeidsplasser og 

skatteinntekter

• Kopierbart og eskalerbart



Fremtidsplaner: 

• Videreutvikle til en «stasjonær 

Tesla», sammen med Telenor

• Videreutvikle «pakkeløsninger», som 

inkluderer mobil

• «restaurant» 

• «kurs-/demo-lokaler» 

• «møterom»

• m.m



Hvordan kan lønnsomheten optimaliseres 
med NCL`s løsninger ?



Hva er ditt behov for overnattingskapasitet?

Hva er betalingsvilligheten for opplevelse ?

(bo-opplevelse, aktiviteter, matopplevelse,  kunnskap om 

dyr, fisk, historie osv.  i området)



Tenk utleiepris / belegg / investering!

Riktig kombinasjonen av NCL`s utleieenheter bedrer lønnsomheten !   



Den optimale kombinasjon

- Utleiepris pr seng (høyere)

- Investering pr seng (lavere)

Svar : Kortest mulig pay-back tid 
Boenhetene kan flyttes til 

andre destinasjoner
i deres høysesong

NCL 10

Soverom

NCL 20

«Hotellrom»
NCL 30

«Hytte»

NCL 40

«Stor hytte»

NCL 10

Badstue

NCL 20

«Hotellrom»



NCL 10

Soverom

NCL 10

Soverom

+

Eksempel 1;

3 soverom i tilknytning til eksisterende hovedhus

NCL 10

Soverom

+



NCL 10

Soverom

NCL 20

«Hotellrom»

+

Eksempel 2;

Mor & far + 2 barn



NCL 10

Soverom

+
NCL 30

«Hytte»

Eksempel 3;

Mor & far + 3 barn



NCL 40

«Stor hytte»

NCL 10

Soverom

NCL 10

Soverom NCL 10

Badstue

++

Eksempel 4;

Flere vennepar eller 2 familier med barn



• Vi bygger p.t. en unik utleiepark utenfor Larvik – for privat og business

5  stk NCL 30 og 1 stk Green X-Factory Meetingroom

• Vi gleder oss til å vise den frem ved nyttår !!!!!!!!!!!!!!!

NCL 30

«Hytte»

NCL 30

«Hytte»

NCL 30

«Hytte»

NCL 30

«Hytte»

NCL 30

«Hytte»



Input og svar

• Utleiepris / døgn pr. sesong

• Beleggs % i  høy - normal - lavsesong

• Investering – optimal kombinasjon av ulike utleieenheter

• Driftskostnader

• Inntekter fra mat, drikke, aktiviteter

• Flytting til andre beliggenheter i lavsesong ?

• Finansiering og restverdi betraktning

• = Pay-back tid    



Hvordan finne rett kombinasjon?

• Alle aktører i turistnæringen er 

forskjellige 

• Vi må diskutere hvert enkelt tilfelle.

• Vi ønsker å regne på dette sammen 

med hver enkelt


