




Professor Roberto Sani, Universitetet i Marcerata: 

Frimodig gjengitt; 

 

”Moderne turister ønsker å forstå reisemålene de 

besøker gjennom sansebaserte opplevelser.  

 

Mat og drikke, landskap, kulturarv, tradisjoner og 

kulturhistorie er fundamenter i slik forståelse.  

 

Det er her stedets identitet og  

sjel ligger, og det er den vår tids  

turister ønsker å møte”. 





   The Marche is a land of aromas:  

    the sea breeze,  

 the odour of freshly caught fish,  

 the vast fields of lavender and juniper in Conero,  

 the bouquets of wines that tell the history of the 

hills and the wide selection of grapes in their 

vineyards,  

 the intense aroma of the truffles of Acqualagna and 

the mountain zones,  

 the delicate scents of the salamis and other  

     cured meats of Carpegna, Fabriano and Visso,  

 plus the traditional local cheeses. 

 



The sense of hearing can delight in the immortal 

music of our composers Rossini, Pergolesi and 

Spontini, played during the “Rossini Opera 

Festival” and the “Pergolesi Spontini” Festival and 

during the numerous local opera seasons held in 

theatres and other sites of the Region, with the 

best known example being the season  at the 

Sphaeristerium Stadium in Macerata.  

 

 

Also to be enjoyed is the sound of the verses of 

the verses of Leopardi, a beacon from the past for 

all the modern and contemporary poets of the 

Marche. 



Giovanna Bertella, Univ. i Tromsø, om RESSURSGRUNNLAGET 
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Det er synd på Nord-Finland, 

for de har jo bare julenissen…. 

 

 

 

 

 

 

 

Ved Bård Jervan, Mimir AS 

Prosjektleder for ARENA Innovative Opplevelser siden 2008 



Vintersesongen (oktober-april); Kommersielle utenlandske 
overnattinger  fra vinteren 2005/06 til 2011/2012 
 
Kilder; SSB og www.statistikknett.com/nord-norge, Statistiska  Centralbyrån, Statistikcentralen, bearbeidet av  
            Gunnar Nilssen, ARENA Nord/NHO Reiseliv 

 

         Nord-Norge      Norrbotten    Finsk Lappland  
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Nordkalotten vinter (okt. – april): 
Kommersielle utenlandske overnattinger  
inkl. Hurtigruten og Svalbard 
Kilde; som forrige 

 

2011/2012 
2009/2010 



 NATUR og FENOMENER I VERDENSKLASSE (gitt) 
    og et nordnorsk særpreg   

+  OPPLEVELSESPRODUKSJON I VERDENSKLASSE (målet) 
 

=     GÅSEHUD-opplevelser (leveransen) 

    
 

Effekt; Høy kundeverdi og økt betalingsvillighet 

   = opplevelsesøkonomi i praksis 
 

    = høyere verdiskaping og mer  

      lønnsomme bedrifter 

OPPSKRIFTEN 

Utviklet som et bærekraftig fundament som det kan høstes av år etter år 



Pilene peker oppover 
 

CRUISE VOKSER – opp 41% i 2012 for Nord-Norge/Svalbard 
 

HURTIGRUTEN SATSER videre på alle årstidene 
 

UTENLANDSTRAFIKKEN ØKER (opp 6% siste 5 år, mens 

landet totalt sett gikk ned 6% i samme periode) 
 

DEN FENOMENBASERTE TURISMEN ØKER (nordlys, ++) 
 

INCOMING CHARTER OG RUTETILBUDET ER PÅ VEG OPP 
 

DET INVESTERES I NYE KONSEPTER OG VIRKSOMHETER 

 

 

 

 

 

 



Nordnorsk Reiseliv, Cruisenettverket CNNS, 

Innovative Opplevelser, Lønnsomme 

Vinteropplevelser, mange bedriftsnettverk, 

destinasjonsutvikling, Aktive 

bransjeorganisasjoner, temasatsninger,  

matprosjekter, ++ 

Opplevelser i Nord, 

NOVADIS, UiT, UiN, 

HiF, PhD-er, nye bøker, 

formidling, nye fokus 

Kunnskapsinnsamling 

ifm. landsdelens fremtid 

(OED/NHD 

Innovasjon Norge, 

Fylkeskommunene, 

VRI, Skattefunn, 

Charterfond,  

Norsk Designråd, 

Programsatsninger 

på mat, +++ 

Bedre  

«skodd» 

for vekst enn 

noen gang!!! 

 

 OPTIMISTIME 



YES  

WE  

CAN 


