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Vinterens test viser at
turister synes det er
veldig eksotisk å ta
gondolen opp til
fjellheisrestauranten
for å jakte på nordlys:

Villig til å Betale
veldig mye for
opplevelsen
side 2 og 3

Bank ga penger til fadderordning:

Turoperatør på test-tur:

– Narvik må bry seg
mer om studentene

– Foreslår Narvik
før Canada

side 4 og 5

side 18, 19, 20, 21 og 22
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Telefon: 76 95 00 00

E-post: redaksjon@fremover.no

Fremover

Tips: 76 95 00 57

Ulvehyl og nordlys er noe turistene vil ha:

Markedsfører: Visit Narvik hadde med flere av regionens reiselivsbedrifter med til Norwegian Travel Workshop denne uken. Fra venstre Stine Holt, Narvikfjellet. June Berg, Sollund, Visit Narvik,
Heinz Strathmann, Polar Park, Therese Langbakk og Hilde Johannessen, Quality Hotel Grand Royal, og Helle Holt, Narvikfjellet.

– Det satses og leve
Med ulvehyl og nord
lysjakt som motorer
er Narvikregionen i
ferd med å bli et svært
attraktivt reisemål for
turister.

tører fra 29 land var samlet for å
se på hva Norge ha å by på som
turistmål – og for å kjøpe opplevelser for sine kunder.
– Vi fikk solgt så det holder.
Men så var vi da også usedvanlig sterkt til stede denne gangen, sier Berg-Sollund.

Terje Næsje

Mer synlig

terjena@fremover.no

Det er den tydelige oppfatningen til destinasjonsselskapet
Visit Narvik.

Selger

Stolt: – Det registreres der ute at det satses og leveres hos oss. Jeg blir
utrolig stolt av det vi er i ferd med å prestere her, sier June Berg-Sollund.

– Det har skjedd noe de siste
årene. Definitivt. Det så vi ikke
minst denne uken.
Salgs- og produktansvarlig i
Visit Narvik, June BergSollund, prater med selvtillit
etter å ha fått stor oppmerksomhet på Norwegian Travel
Workshop. 300 reiselivsopera-

Både Quality Hotel Grand Royal, Narvikfjellet, Polar Park og
Lapphaugen Turiststasjon utgjorde sammen med Vist Narvik, Narvikregionens stand på
reiselivsmessen som gikk i regi
av Innovasjon Norge.
– Vanligvis er vi alene om å
representere og selge produktene regionen har å tilby. At vi
nå klarer å være flere til stede
sammen gjør både at vi er mer
synlige, og at vi får gjort flere
salgsfremstøt, sier June BergSollund.
Både interessen og salgskur-

vene for Narvikregionen gå en
vei. Oppover.

Massiv oppmerksomhet
Noe av dette skyldes blant annet en massiv internasjonal
oppmerksomhet som er etablert rundt to konkrete reiselivsprodukter; Polar Park i Bardu sitt ulvehus – Wolf lodge –
der det blant annet er mulig å
overnatte sammen med ulvene, samt Narvikfjellets Lights at
the Lodge med nordlysjakt
med utgangspunkt i gondolen
og fjellheisrestauranten.
Begge opplevelsene har blitt
nevnt i samme åndedrag som
usedvanlig spektakulære når
magasiner, aviser og nettsteder
som The Guardian, The Daily
Telegraph, CNN, Los Angeles
Times i tur og orden har omtalt
disse.
– Det registreres der ute at det
satses og leveres hos oss. Jeg
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, Heidi Lundberg, Lapphaugen Turiststasjon,

veres
blir utrolig stolt av det vi er i
ferd med å prestere her, sier
June Berg-Sollund.

Kresne japanere
Og daglig leder i Visit Narvik,
Lise Hansen følger opp.
– Vi har modnet, og ute i verden fremstår vi som attraktive i
det markedet som er villige til å
betale for kvalitet. Vi omtales
stadig oftere som den nye arktiske destinasjonen i Nord-Norge, sier hun.
Søndag reiser Hansen selv til
Japan og reiselivsmesse. Her
forventer hun å få bekreftet den
sterke oppmerksomheten Narvikregionen har fått.
– Vi kan levere den type kvalitet japanere spesielt ser etter,
blant annet en kompakt region
med produkter av høy kvalitet.
– Jeg kommer til å ha salg
med meg i baklomma hjem,
sier Hansen.

Fornøyd: Stine Holt er produktansvarlig for «Lights at the Lodge» i Narvikfjellet. Sist sesong var en test, og trakk 35 betalende kunder. Nå er det allerede booket for 160 til opplevelsen som er nokså høyt priset.

Nordlys-suksess på første forsøk
Gondolen har alltid vært
der. Fjellheisrestauranten likeså. Og selvfølgelig også nordlyset.
Kombinasjonen av dette
er likevel folk villige til å
betale godt for.
Terje Næsje

terjena@fremover.no

Narvikfjellet har akkurat
gjort unna testsesongen, den
aller første, med «Lights at
the Lodge», en guidet tur
med fjellheisen opp til fjellheisrestauranten der man
kan se byen med sine lys 650
meter under, og forhåpentligvis et spektakulært nordlys oppe på nattehimmelen.

Fra 35 til 160. Til nå
– Nå i vinter hadde vi en god
del visningsturer, og ca. 35

betalende gjester. Kommende sesong blir det et helt annet trykk.
– Vi hadde satt oss et mål
om å selge rundt 250 turer.
Nå har vi allerede fått booket
160 gjester. Og det er egentlig før flere av de turoperatørene som har tatt oss inn i
porteføljen i det hele tatt har
begynt å selge. Vi er helt klart
fornøyde, sier Stine Holt,
produktansvarlig for «Lights
at the Lodge» i Narvikfjellet.

Fornøyde kunder
– Gondolen er og blir ett av
våre hovedprodukter, og det
føles fantastisk å ha klart å
utvikle et produkt med utgangspunkt i denne som får
massiv internasjonal omtale,
sammen med ulvene i Polar
Park.
– Omtalene er selvfølgelig
gull verdt for oss. Og så

handler det selvfølgelig om å
levere en vare som kundene
er fornøyde med. Og akkurat
det føler jeg at vi har fått til.
Nordlyset kan man aldri
stole på. Det kommer ikke på
bestilling.
– Vi hadde noen turer nå i
vinter der det ikke ble noe
nordlys på gjestene våre. Det
var sikkert en stor skuffelse,
men gjestene var like fullt
veldig fornøyde med opplevelsen vi hadde klart å gi
dem, sier Stine Holt.

Markedsføre
I tillegg til et godt produkt og
massiv omtale, mener hun at
det er en annen viktig suksessfaktor i forhold til at man
er så til de grader i ferd med å
lykkes med produktet.
– Det er ikke til å legge
skjul på at gondolen tidvis er
værutsatt. Men i og med at vi
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har Narvikhytta tilgjengelig
via bilvei lenger ned i fjellet,
vet vi at vi har alternativer til
å benytte fjellheisrestauranten som base for nordlysjakten.
– Denne vissheten har
selvfølgelig gjort oss trygge
på at vi har et produkt vi kan
levere nærmest uavhengig
av vær og vind. Da tør vi også
å selge og markedsføre dette
tungt.

Pris: 1.500
– Det er godt å ha et eget
nordlys-produkt som slår
an, for markedet for denne
turismen bare øker og øker,
sier Holt.
De som ønsker muligheten for å se nordlys er villig
til å betale for det. Opplegget
Narvikfjellet tilbyr har en
prislapp ut til kunden på
nærmere 1.500 kroner.

