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Vi leder an og vil ha flere med på laget

Nordnorsk tvers igjennom

Vi leder an og vil ha flere med på laget



Nordnorsk tvers igjennom
• Fire av Nord-Norges ledende reiselivsaktører går nå sammen 

i selskapet Best Arctic AS

• Vi representerer idag omlag 200 mill. NOK i omsetning

• Nærmere 200 ansatte. Ståsted: Tromsø, Bardufoss, 
Nordreisa, Senja og Sørøya

• Dette er en startfase, vi vil raskt utvide vårt engasjement på 
tvers i landsdelen 

• Både transport, overnatting og opplevelser vil være i vårt 
sortiment. 

Foto: Hamn i Senja



Tar styring på egen utvikling
• Initiativet til Best Arctic kom fra næringa selv, vi tok initiativet, 

vi gikk til kapitalen

• Nord Kapitalforvaltning forvalter risikokapital for nordnorsk 
næringsliv, fra Nord-Norge

• Best Arctic utgjør et alternativ til nasjonale og internasjonale 
aktører som nå ønsker å kjøpe opp lokalt eide bedrifter

• Allerede idag flyttes en stor andel av omsetningen som skapes i 
nord ut av landsdelen, til ulike former for distributører 

Foto: Hamn i Senja





Vår forretningsmodell
• Ta posisjon i hele verdikjeden (transport, overnatting, opplevelser)

• Bygge en friksjonsfri kundeopplevelse gjennom ett kontaktpunkt

• Bygge digital spisskompetanse, være tilstede fra første søk på internett

• Ta vare på naturen, miljøet og nordnorske lokalsamfunn 

• Telle lokal verdiskapning per besøk fremfor antall gjestedøgn

• Intensivere arbeidet med å produktutvikle/videreforedle våre 
naturressurser



En friksjonsfri kundereise
• Etablere egne salgskanaler ut mot sluttkunde, samtidig 

som vi skal jobbe på lag med turoperatørene i inn- og 
utland

• Gi kunden det aller beste – fra første interesse, bestilling, 
via møtet med Nord-Norge til den gode følelsen som gjør 
at en ønsker seg tilbake

• Etablere fellesfunksjoner som støtter og 
profesjonaliserer, alt i kundens beste interesse

Vår forretningsidé:



Ett kontaktpunkt

• Representerer overnatting, transport og opplevelse

• Forenkler og tar ned kundens følelse av risiko

• Tar vare på kunden fra ankomst til avreise

• Forbedret lønnsomhet gjennom færre mellomledd

Vår forretningsidé:



Inbound Marketing

• Kundereisen starter digitalt (på Google)

• Gir mulighet for å ta kontroll med budskap og kreere 
salg direkte mot sluttkunde

• Innholdsproduksjon tilpasset PERSONAS profiler (vil 
konvertere salg og skape ambassadører)

• Tung strategisk investering for å ta kontroll med 
kundereisen

INBOUND 
MARKETING

OUTBOUND 
MARKETING

Vår forretningsidé:



Felles markeds- og 
produktutvikling

• Bygge spisskompetanse innenfor salg & markedsføring

• Felles representasjon i ulike markedsaktiviteter

• Tempo i utvikling av nye sesonger og destinasjoner

• Etablere standarder for bærekraft, lokal verdiskapning 
og kvalitetssikring

Vår forretningsidé:



Nye felles 
kompetansefunksjoner
• Nordnorske reiselivsbedrifter er ofte for små til å kunne 

investere i kompetansefunksjoner

• Best Arctic vil investere i en rekke støtte/felles funksjoner

• Best Arctic har som ambisjon å utvikle/investere i 
spisskompetanse som er nødvendig for å lykkes i en 
internasjonal konkurransesituasjon

Vår forretningsidé:



Vår forretningsidé:

Nye aktivitetsbaserte
destinasjoner og 
sesonger
• Aktiv innsats for å spre vintertrafikk rundt i landsdelen

• Kombinasjonsturer med Tromsø som nav

• Aktiv innsats for å utvikle aktivitetsbasert turisme 
utenfor vintersesong



flere bilder – både sommer og 
vinter

Vår forretningsidé:

Kombinere sommer-
og vinterbesøk
• Idag ser vi et todelt reiselivsmarked i Nord

• Vinter: Destinasjonslokalisert aktivitetsbasert 

• Sommer: Rundreisebasert, lite kjøp av aktiviteter

• Noen destinasjoner er fulle på vinter andre på sommer

• Ved å kombinere kan vi skape økt lønnsomhet og 
derigjennom sikre helårige arbeidsplasser



På tvers av Nordkalotten

• Finsk Lappland har i dag tre ganger så mange 
internasjonale gjestedøgn som Nord-Norge 
gjennom vintersesongen

• Komplementære opplevelsesprodukter

• Best Arctic Route som bindeledd på tvers

• Eierintegrert samarbeid vil styrke oss i et 
konkurranseutsatt internasjonalt marked



• Nord Kapitalforvaltning ble etablert i 2011 basert på en hypotese om at Nord-Norge 
som en raskt voksende region hadde behov for et lokalt forankret profesjonelt 
eiermiljø.

• Denne hypotesen er blitt bekreftet gjennom Nord II-fondet, som er fullinvestert og 
har gjennomført flere vellykkede realisasjoner.

• Nord har etablert en posisjon som en foretrukket partner for vekst for små og 
mellomstore selskaper med vekstpotensial i regionen.

• Nord Kapitalforvaltning opplever en økende tilgang på attraktive 
investeringsmuligheter og ønsker å invitere lokal kapital med på reisen



Vekst og 
internasjonalisering 
av Nord-Norge



Med beina plantet i nord
– med blikket mot verden!




