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Våre aktiviteter 

følger kunder fra idè 

til etteropplevelser 



Fra fjord, fjell, kyst og innland  

skal vi skape gåsehud blant 

våre tilreisende! 

Kystkultur    Fjell       FJORD Shopping  Innland    Arktisk     Samiske Opplevelser    

ULVEKYSS   Fiske  Midnattsol     Natur i verdensklasse     NORDLYS    Ski      

 Båtturer    Villmark  Matopplevelser   Urørt Natur    

  Vertskap    Stillhet   Gåsehud  Vandring 

Foto Jon Inge Lund 



Hvorfor reiseliv? 

1. Verdiskaping 

2. Arbeidsplasser 

3. Styrket service og kvalitet på tjenester  

4. Økt bærekraftfokus 

5. Bevaring av kulturminner og tradisjoner 

6. Selvfølelse 

7. Goodwill til regionen  

8. Mellom menneskelig forståelse 

9. Vekstnæring 

 

 



Den reisende bruker penger på: 
OVERNATTING 

• Hotell, camping, hytte, pensjonat, 

Airbnb 

TRANSPORT 

• Leiebil, buss, tog, fly, drivstoff, 

bompenger, parkering 

SERVERING 

• Mat og drikke 

AKTIVITETER 

• Organiserte, guiding, utleie,  

ATTRAKSJONER 

• Museer, parker, utstillinger 

ARRANGEMENTER 

• Kultur, idrett, kurs 

HANDEL 

• Dagligvarer 

• Gaver, suvenirer, klær 

ANNET 

• Telefon, WiFi, post 



Økt induserte 

virkninger  

ved innkjøp og 

investeringer 

Økt omsetning 

for handel og 

andre  

næringer 

Økt  

verdi- 

skaping 

Ringvirkninger 

Flere  gjester 

– økt 

omsetning per 

gjest 



Økt omsetning for reiselivsbedriftene gir ringvirkninger 

46 %  

Direkte 

31 %  

Overrisling 

23 %  

Indirekte 

En reisendes forbruk gir følgende verdiskaping: 

-Transport 

-Overnatting 

-Servering 

-Attraksjoner, aktiviteter 

-Foredling, utleie 

-Mat,drikke,tobakk 

-Lokal trsp,taxi 

-Klær,sko 

-Andre varer/tjen.      

 

-Underleveranser 

-Eier- og lønnsinntekt 

 gir induserte virkn   

 

 

Med andre ord genererer i underkant av 1 kr omsetning i reiselivet 

i overkant av 1 kr i overrisling og indirekte effekt 



Opplevelsen 

Reiselivsnæringen i regionen 

Gjest 

Mat 

Transport 

Overnatting 

Attraksjon/ 

aktivitet 

Natur – og kulturlandskap 

Infrastruktur 

Andre 

næringer  

og sektorer 

Fellesgoder 



Besøks 
attraktivitet 

Arbeidskraft-
attraktivitet 

Bosteds- 
attraktivitet 



Regionalt 
samarbeid 
– Visit 
Narvik 

Lønnsomme 
bedrifter 

Fornøyde 
gjester 

Gode 
løsninger 

ift 

lokal 
politiske 

mål 

Godt 
lokalsamfun

n for 
innbyggerne 



NordNorsk 

Reiseliv 

Visit Bodø 

Større 
bedrifter  

Visit 
Narvik 

Visit  
Harstad 

Visit 
Tromsø  

Visit  
Vesterålen 

Visit 
Lofoten 

Enkelt virksomheter 

Lokale Visit org 

Kommunene 

Bedriftsnettverk 

Prosjekter 

   Her var Narvikregionen  



Det offentlige Reiselivsnæringen 

• Turistinformasjon og vertskapsfunksjonen 

• Planlegging og rammebetingelser 

• Infrastruktur som veier, vann og avløp,   

       avfallshåndtering, stier og løyper,  

       nasjonalparker og lokale attraksjoner 

• Skilting  

• Profilering 

• Markedsføring og 

       profilering 

• Informasjon 

• Kompetanse 

• Konseptutvikling 

• Analyser 

• Markedsføring og salg 

• Produktutvikling 

• Kvalitet og vertskap i den enkelte bedrift 

• Samarbeidsløsninger 

Visit Narvik som felles verktøy 

Fellestiltak Bedriftsrettede tiltak 



Trafikkutvikling Narvikregionen 



www.visitnorway.com 



www.visitnarvik.com 



www.nordnorge.com 



Workshops 

Hvorfor delta på Workshop ?  

 

• Workshopene skal øke 

turoperatørers kunnskap om 

Narvikregionens tilbud. 

• Turoperatører på workshops blir 

kvalitetssikret og arrangementet 

blir gjennomført av Innovasjon 

Norge sine utenlandskontorer. 

• Visit Narvik får kontakt med 

turoperatører og agenter og 

følger disse opp kontinuerlig 

med nyheter fra vår region. 

Dette skaper tillit i alle ledd og 

har vist seg være et av de 

viktigste markedsføringstiltakene 

vi gjør! 

 

Workshops Visit Narvik deltar på 

- Norwegian Travel Workshop 

- Workshop Hamburg 

- Workshop Nagoya, Osaka og Tokyo 

- Workshop London 



Visningsturer 
Se – Opplev- Markedsfør - 

Selg 

Vi tar imot rundt 20 visningsturer i 

året for journalister og 

turoperatører fra hele verden for å 

promotere våre bedrifter og 

Narvikregionen. 



 













Verdi 

• Visit Narvik har generert i samarbeid med PR byrå, Nord Norsk 

Reiseliv og journalister generelt en markedsverdi på kun Polar 

Park for mellom 13-15.millioner i 2016. 



Villmarks og 

mulighets 

Kommunen i 

Narvikregionen 

Konkrete resultater 

skapt for reiselivet i 

Bardu 2015-2016. 

 

Polar Park :  
Turoperatører : 

• VOS  

• Inghams 

• Tumlare  

• Off The Map Travel  



Experience Tromsø 

region – buss prosjekt 

• Daglig avgang Tromsø og Narvik 

• Stopp Polar Park 3 timer 

• 10. des – 31. mars 

• Fokus på pakker og aktiviteter – ikke på buss 

som transport 

• Logistikk, infrastruktur og tilgjengelighet 

 

http://booking.visitnarvik.com/no/se-gjore/a1322853/den-ultimate-urbane-arktiske-villmarksopplevelsen/showdetails
http://booking.visitnarvik.com/no/se-gjore/a1297672/polar-park-inkludert-transport/showdetails


Veien videre 

• Web – booking – booking stasjoner 

• Bedriftsnettverk – kompetanseheving 

• Sosiale medier  

• Charter – Inghams + Thumlare 

• +++  

 



Dette er våre målsettinger for 2016-17 

• Å bli en foretrukken helhetlig reiselivsdestinasjon i Nord Norge. 

• Å løfte kompetanse og attraksjonskraften i kommunene og hos 

reiselivsbedriftene i regionen. 

• Skreddersy og pakketere med reiselivsbedriftene for å skape 

økt trafikk. 

• Sette Narvikregionen på kartet hos flere turoperatører og utvide 

horisonten ut i regionen. 

• Vi skal være motor for kompetanseheving, utvikling og 

formidling av de gode opplevelsene fra Bardu i nord til Tysfjord i 

Sør. 

• Visit Narvik skal jobbe kontinuerlig med markedet og være 

reiselivsbedriftenes og kommunenes brekkstang inn mot å løfte 

kommune/bedrifter til nye høyder. 



Hva  ønske dere  

Visit Narvik skal bidra med? 



Eksemperl på samarbeid Visit Narvik - Kommune 

– Kommuneprofil på Visit Narvik`s nettside 

– Direktesalg og økt fokus på de omkringliggende kommunene på 

turistkontoret i Narvik med opptill 1000 besøkende per dag 

– Kurs i henhold til ønske innenfor sosiale medier  

– 3 møter hvert år med reiselivsnæringen og kommunen med 

markedsansvarlig og daglig leder i Visit Narvik 

– Bedriftsnettverk i regi av Visit Narvik med aktuelle aktører i kommunen 

– En hub inn for kommunene og reiselivsbedriftene til Nord Norsk Reiseliv og 

Visit Norway for å bli profilert. Eksempelvis gjennom fiske eller 

vandrekampanjer. 
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• AKTØRENES KOMPETANSE  

• KOMPETANSE I FELLESSELSKAPET 

• SAMHANDLING OG KOORDINERING 

• UTVIKLING AV NY KOMPETANSE 

• ATTRAKSJONSKRAFT  

• KRITISK MASSE BEDRIFTER 

• BIDRAG NÆRING 

• BIDRAG OFFENTLIGE 

• REISEMÅL FOR KUNDEN 

• GEOGRAFISK AVGRENSING 

• TEMATISK TYDELIGHET 

• UTFYLLENDE PRODUKTER 

• EVNE TIL SAMARBEID 

• INNOVASJONSEVNE 

• KUNNSKAPSOVERFØRING 

• DEL AV STØRRE ENHET 
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RESSURSER 
 

KOMPETANSE 

 

KOBLING 

 

VISIT 

NARVIK 

R K 

K P 

POSISJON 

Grunnlaget for en fornuftig avgrensing av destinasjonen blir målt på kritisk masse av 

bedrifter, kommuner og andre som kan bidra til langsiktig finansiering av de 

fellesoppgaver som skal løses på destinasjonen og av destinasjonsselskapet 

Destinasjoner som lykkes 












