
Velkommen!
til klyngesamling

9-10.4.18



Hva vi vil med 
klyngesamlinga

1. Faglig nytteverdi

2. Nettverksbygging

3. Oppsummering etter en 
laang sesong og sosialt 
samvær
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+ «Sommer i Nord»



• Fortsatt positiv trafikkutvikling

• Økt omsetning og grunnlag for økt verdiskaping

• Økt trafikk til flere områder – ikke bare Tromsø

• Nye markeder i Asia vokser
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• Sterk vekst fra Kina

• Tromsø fylles opp

• Bortfall av charteroperasjoner

• Flere Airbnb anlegg
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• Vi treffer ikke riktig segment i Kina

• Flere områder har fortsatt for ujevn og lav trafikk

• Verdiskapingen er ikke lokal

• Vi har mye å gå på når det gjelder matopplevelser
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Mandag 9. april

11.30 Velkommen til klyngesamling v/ Geir P. Stokke og Børre Berglund

11.45 Kunder i High-End segmentet etterspør opplevelser i nord v/ Jan Sortland – Norwegian Adventures

12.30 Lunsj

13.30 Kombo Fjord & Nord vinter er uslåelig – nå utvikler vi produktene v/ Carl Andre Riiber, Amazing Fjords

14.00 Personvern, behandling av data og GDPR – nyttig info og tips! Christoffer D. Selfors - KPMG

14.40 Arctic-365, hva tar vi med oss fra Arena Lønnsomme Vinteropplevelser og hva er nytt? v/ Børre Berglund

15.15 Pause

15.45 Vinter Nord-Norge er mer enn Tromsø v/ Henning Hunskjær, Unique North

16.30 Økonomiske effekter av vinterturismen i Nord-Norge v/ Gunnar Nilssen, NHO Reiseliv

16.50 Slik vil jeg guide Nordlysgjester v/ Per Helge Nylund, Tromsø Museum

17.40 Introduksjon til kveldens aktiviteter v / Pekka og Joana

20.30 Middag
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Tirsdag 10. april

08.30 Pep-talk distribusjon og forberedelse NTW v/ Morten Torp

09.00 Endelig! Nasjonalt Kvalitetssystem for reiselivet er på plass v/ Børre Berglund og Arild Røkenes

09.30 Nyheter – MERopplevelser v/ Klaus Bergli og Vandrekonsept v/ Børre Berglund

10.00 Lederskap i reiselivsbedriften v/ Rudi Kirkhaug

11.00 Suksesskriterier i ei lokalmatsatsing, daglig leder Anne Karine Statle, Lofotenmat SA 

12.00 Lunsj

12.45 Strategisk kompass for Nord-Norge v/ Lena Nøstdahl, Nord-Norsk Reiseliv

13.30 Gjesteundersøkelse sommer- og vinter v/ Agnete og Annhild

14.10 Hvordan kan UiT eller en annen FoU-institusjon bistå din bedrift? v/ Mette R. Midtgard

14.30 Pause

14.50 Prising av produkter, momsregler og marginer – innledning og diskusjon v/ Christin B. Jørstad - KPMG

16.00 Fremdriftsplan for Sommer i Nord 2018

16.30 Avslutning og hjemreise
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Arctic-365
Hva tar vi med oss fra Arena 
Lønnsomme Vinteropplevelser?

Hva er nytt?
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VINTERHØST VÅR

Bedriftene definerer til enhver tid hvilke sesonger som prioriteres



Hvorfor?

• Behov i bedriftene for felles innsats ut over vintersesongen

• For mange vil nok vinter fortsatt være fokus

• Nye innsatsområder som det ikke er naturlig å avgrense til sesong 
(eks. Lokalmat, andre produktutviklingstiltak)

• Samhandling med andre næringer (sjømat, IKT og kreative næringer)

11



Hovedmål Indikatorer som måles jevnlig:

1. Verdiskapingsvekst i den enkelte bedrift 
(hvert andre år)

2. Forbruk per gjest per døgn (hvert år)

3. Antall gjestedøgn/ant gjester (per sesong)

4. Rev Par for hotellene (per sesong)

5. Gjestetilfredshet (hvert andre år)

Klyngeprosjektets hovedmål 
er å øke verdiskapingen i 
klyngebedriftene gjennom å 
fjerne sesongsvingninger

def verdiskaping: bedriftenes resultat + 
lønnskostnader
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Dette tar vi med oss videre

• Arbeidsform – dere bestemmer!
• Organisering
• Tydelig vintersatsing
• Klyngesamlinger
• Fokus distribusjon & salg
• Kompetanse og kurs
• Regionale planer
• Ressurser til fellesprosjekter
• Styrket nettverksbygging
• Snow-konferansen

Nytt

• Åpner for nye sesonger
• Samarbeid sjømat, IKT og kreative 

næringer
• Lokalmatsating
• Arctic-Hike
• Oppdatert kunnskapsgrunnlag
• Offentlig transport
• Mid high end/high end segment
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Strategier
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KOMPETANSE - KVALITETDISTRIBUSJON - SALG

PRODUKTUTVIKLINGSAMARBEID



PR
O

D
U

KT
U

T
V

IK
LI

N
G

 
/ 

IN
N

O
V

A
S

JO
N

 

 

1.1 Kundeundersøkelse på overordnet nivå og som tilbud for de enkelte 

bedriftene 

Bruke ny kunnskap i utvikling/tilpassing av produkter, 

bedriftenes markedsføring og salg og forbedring av 

kundetilfredshet 

1.2 Utvikle flyplassene som HUB for trafikk til andre regioner, innkommende 

trafikk, infrastruktur – samarbeid med nettverket ” Experience Tromsø 
Region”, utvikling av nye transportforbindelser for økt lønnsom 

vintertrafikk til alle deler av klyngen 

Styrke flyplassene som innkommende HUB. Spre trafikk til 

andre regioner ved å bruke/styrke for eksempel Tromsø sin 
posisjon som innfallsport. Forbedre transport til og i 

klyngeområdet. 

1.3 Samarbeidsprosjekter med NCE Tourism, Fjord Norway: High-End 

fisketurisme og Fjord-Nord Winter 

 

Innovere nye produkter rettet inn mot High-End segmentet 

fiskereiser og ukeprogram Asia  

1.4 Utvikle høst-arrangement (Eks. Fjellreven Classic) og vinterarrangementer 

(Air & Style m fl.) 

Se på muligheten for å etablere et arr som knytter vandring 

og nordlysopplevelser sammen, samt få på plass større arr 

om vinteren 

1.5 Utvikling og testing av produkter i perioden sept – des og apr-mai – i 

samarbeid med kreative næringer og sjømatnæringen 

Utvikle og testmarkedsføre nye produkter i høst- og 

vårperioden – oppnå en lengre sesong. Gjøre 

markedsaktører oppmerksomme på sesong kvaliteter  

1.6 Utvikling av lokalmatsatsing ved gjennomføring av Arctic Culinary Seminar 

26.1.18 samt oppfølging på klyngesamlinger 

Etablere ei lokalmatsatsing som over kort tid skal bedre 

matopplevelsene til gjester i klyngens nedslagsfelt 
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2.1 Regionsamlinger og regionale handlingsplaner Definere regionale behov, ressurser til å følge opp disse 

innenfor rammene av klyngen 

2.2 To klyngesamlinger; 9-10.4.18 (Målselv) 26-27.9 (Tromsø) Styrke nettverket mellom aktørene og mellom aktørene og 

FoU-miljøer for forsterkede utviklingsprosesser 

2.3 Vinterkonferansen Snow18, 14-15. Mai i Alta 

 

Nettverksbygging, kompetanse-heving og styrket 

samarbeid mellom FoU, aktører og det offentlige. Fokus på 
bærekraft og digitalisering 

2.4 Definere og gjennomføre samarbeidsprosjekter mellom klyngeaktører, 

distributører og FoU-institusjoner for utvikling og tilrettelegging av nye 
opplevelser og salg av disse 

Tiltaket skal bidra til et tettere samarbeid om kommersielle 

prosesser mellom klyngeaktørene og markedsaktører for 
økt innovasjon  

2.5 Styrking av nasjonalt nettverk gjennom initiativ til endring av hvordan 
reiselivet måler utvikling 

Etablere prosjektet «Måling av utvikling reiseliv» i 
samarbeid m ed andre klynger og organisasjoner 
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3.1 Nordlysguide kurs og hvalsafariguide-kurs Kompetanseheving hos guider med fokus på fakta, 

tradisjon, foto, sikkerhet, dyrevelferd og formidling 

3.2 Nasjonalt Kvalitetssystem. Implementering av systemet som klyngen har 

bidratt til å utvikle. Markedsføring, innsalg og presentasjon av systemet for 

klyngebedriftene 

Forbedret kvalitet og kompetanse i bedrifter som 

produserer organiserte utendørs aktiviteter, attraksjoner 

og museer 

3.3 Studietur tilrettelagt for klyngebedrifter og FoU-representanter Inspirasjon og læring, idèer for eget produkt og utvikling av 

nye produkter 

3.4 Deltakelse i FoU-prosjektet «Whale Feast .. (UiT) Utredning av hvilke faktorer som påvirker og forstyrrer 

hvalens adferd 

3.5 MERopplevelser – pilotprosjekt mellom klyngeaktører med fokus på 

formidling og opplevelsesinnhold 

Økt kvalitet i formidlingsevne og kvalitet i opplevelser i 

klyngebedriftene (pilot) 

3.6 Markedsføring og rekruttering til Erfaringsbasert masterstudie i reiseliv 

ved UiT 

Sammen med UiT rekruttere min 20 studenter til studiet 

som starter opp i 2018 
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4.1 Nye markeder i Asia. Aktiviteter i markedene og SnowTours 

 

10 nye distr. kanaler som hver skal selge min 5nye 

produktpakker i regionen i kommende to sesonger 

4.2 Tyskland og UK – SnowTours, introduksjons av nye produkter / nye 

distributører for salg av vinter- og lavsesongs produkter 

 

10 nye distr. kanaler som hver skal selge min 5 nye 

produktpakker i regionen kommende to ses og min 4 nye 

produktpakker inne hos etablerte operatører 

4.3 Kompetanseløft distribusjon og samlet profil i forbindelse med ulike 

distribusjonsarenaer (workshops, studieturer og SnowTours), læring og 
forståelse av int. forretningskultur og distribusjon 

Møte min 40 distributører hvorav min 30 % ikke selger 

klyngeprodukter i dag, halvparten av disse skal starte salg 
av klyngebedriftenes produkter 

4.4 Klynge til klyngesamarbeid med internasjonal klynge 

 

Læring og motivasjon for klyngebedriftene fra et 

internasjonalt ledende klyngemiljø 

4.5 Utvikling av konseptet «Auroa Ambassador» - lojalitetsprogram for 

internasjonale distributører 

Økt lojalitet, bedre kvalitet og bredere distribusjon av 

Nordlysopplevelser basert på en bærekraftig utvikling av 
vinterturismen i klyngen 
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Evaluering av Arena Lønnsomme 
Vinteropplevelser

• Oppdragsgiver er Innovasjon Norge

• Evalueringen er gjennomført av Samfunnsøkonomisk Analyse og 
omfatter 7 Arena-prosjekter avsluttet i 2016/17

• Evalueringen er gjennomført i perioden mars – oktober 2017



Hovedkonklusjoner (1)

• Det er vår oppfatning at klyngen igangsatte aktiviteter og tiltak som i 
stor grad var basert på medlemmenes potensielle synergier, og at de 
har arbeidet godt med tanke på utviklingen av relasjonelle 
forutsetninger. Videre mener vi at aktivitetene på en god måte var 
rettet mot å oppnå de mål som var satt av klyngen, og på så måte 
også la godt til rette for å skape langsiktige verdiskapingseffekter.

• Det var i utgangspunktet lite samhandling i klyngen, og 
klyngeprosjektet hadde derfor som et delmål å arbeide strategisk for 
å styrke samholdet og graden av samarbeid og samspill. Det er vår 
oppfatning at klyngeprosjektet i stor grad har klart å skape en 
tettere klynge med mer samarbeid og samhandling. 



Hovedkonklusjoner (2)

• Klyngens aktiviteter med sikte på kompetanseheving, 
kunnskapsoppbygging og utvikling av nye utdanningstilbud har vært særlig 
viktige for klyngens utvikling. Det er vår oppfatning at klyngen, gjennom 
markedsundersøkelser, utviklingen av en segmenteringsmodell, et 
nasjonalt kvalitetssystem og flere utdanningstilbud, har oppnådd 
resultater som legger godt til rette for videre måloppnåelse på andre 
felter, samt varig verdiskaping. Resultatene indikerer også en klar 
profesjonalisering av klyngemedlemmene. 

• Klyngen har hatt produktutvikling og innovasjon som et eget strategisk 
innsatsområde. Målet har vært å tiltrekke seg flere tilreisende ved å kunne 
tilby flere produkter eller pakkeløsninger tilpasset ulike kundegrupper. Det 
er vår oppfatning at klyngen har bidratt til å øke antall utviklede og 
tilpassede produkter. 



Hovedkonklusjoner (3)

• Klyngen har hatt en ambisjon om å få innpass i nye markeder, og 
styrke sin posisjon i eksisterende, gjennom å tiltrekke seg nye 
internasjonale kunder og samarbeidspartnere. Resultatene tyder på 
at klyngen i stor grad har klart dette. Gjennom prosjektperioden har 
klyngen oppnådd nye markedsinnganger som følge av igangsatte 
aktiviteter og tiltak. De har spesielt vokst i britiske, tyske, japanske 
og kinesiske markeder. 

• Klyngen hadde også et sett med kvantitative mål for 
prosjektperioden. Basert på tilgjengelige årsrapporter og 
gjennomførte intervjuer er det vår oppfatning at klyngeprosjektet 
har en meget god måloppnåelse.



Hovedkonklusjoner (4)

«Vår endelig vurdering er at klyngen har igangsatt og gjennomført 
relevante og riktige aktiviteter, og hatt en god måloppnåelse på 

strategiske så vel som kvantitative mål. Det er videre vår vurdering at 
få av klyngens resultater og oppnådde mål ville kommet uten 

klyngeprosjektet»



“Vi gjør reiselivet
sterkere”

Ved å Dele, Utfordre og Samhandle


