
NORDNORSK OPPLEVELSESKONFERANSE
NARVIK

Daniel Skjeldam
Konsernsjef Hurtigruten ASA



STATUS OG HØYDEPUNKTER FRA Q3 2012



Et resultat på MNOK 189 før avsetninger

• Et resultat på MNOK 189 i Q3 før avsetninger på MNOK 108 I forbindelse med tapet 

i EFTA-domstolen 

• Nettoinntekter høyere enn i Q3 2011

• Svakere etterspørsel utlignet av høyere nettoinntekter per gjestedøgn

• Netto enhetsinntekter: +17,5%

• Antall gjestedøgn fra rundturer: -16,2%

• Antall gjestedøgn fra distansetrafikken: -5,5%

• Kostnader er fortsatt en utfordring til tross for tiltak

• MV Fram og Spitsbergen Travel med positive resultat

• MS Nordstjernen solgt
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EKTE OPPLEVELSE I UNIKE FARVANN



Hurtigruten er EKTE opplevelser som skaper gode historier……

• Verdens vakreste 
sjøreise

Trygg under tøffe 
forhold 

Elegant, men sterk

Nærhet til 
elementene og den 
lokale kulturen 

Naturlig og vakker

Unik 

Magiske øyeblikk og 
minner 

Lokal og gourmet

warm



warm

• Proximity to the elements and local 
culture

• The world’s most beautiful voyage

• Secure voyage/experience while 
operating in rough conditions

• Natural and beautiful

• Elegant, but strong

• Unique

• Local and gourmet food

• Magical moments and memories

• The ship is the destination

• Formal dinners

• Indoor based

• Comfortable

• Classical style and luxury

• Standard mass market product

• Umbrella drinks

• Cocktail parties and “small talk”

Hurtigruten Conventional cruise lines

Hurtigruten er ikke som alle andre 



* 2011 tall
** Eks opp/nedskrivning av MS Nordlys 
*** 738 MNOK fra 2012  med ny avtale med staten, mer enn det doble fra 2011

Produkter

• 11 skip, 24.000 anløp

• 2,3 MNOK i omsetning**
• 1.920 MNOK i 
passasjerinntekter

• 70 MNOK i godsinntekter
• 360*** MNOK i 
kontraktsinntekter fra 
staten

• 1,1 millioner gjestedøgn

• 400.000 passasjerer pr år

• 100.000 tonn gods  (~10.000 
trailere) pr år

• 1.100 årsverk sjøansatte; 
hovedsaklig fra Nord-Norge

Norskekysten * Explorer/MV Fram



THE TRAVEL EXPERIENCE
Product model with clearly defined 

elements

Element Description

1. 
Destination 
/ Itinerary

Destination and itinerary provide the core travel experience
based on Hurtigruten values

2. Onboard 
Facilities 
and 
Services

Onboard facilities and services define the concept and 
quality of food and beverage, cabins, ferry services and 
other customer services, onboard-languages.

3. Onboard 
Activities

Onboard activities enhance the core travel experience and 
include informational meetings, lectures, entertainment and 
other activities 

4. 
Excursions

Excursions are activities outside of the ship that are 
enhancing the core travel experience and provide an insight
in nature/wildlife, culture and history

5. Pre and 
Post 
Services

Pre and post services are tour package elements outside of 
the voyage including transfers, hotels, transport and non-
voyage excursions

6. 
Connecting 
Transports

Connecting transports are transports between home 
country and starting point of the tour package

7. Voyage 
Information

Voyage information provides all necessary information for 
the guest to prepare for the trip, start the trip and onboard

Destination/ Itinerary

Onboard Facilities 

and Services

Onboard Activities

Excursions

Pre and Post Services

Connecting Transports

Voyage Information



THE ARCTIC 
AWAKENING

AUTUMN 
GOLD

SOMMER  

HUNTING 
THE LIGHT

DIFF. ELEMENTER:
•Seilingsplan

•Ombord aktiviteter 
•Utflukter

•Mat og drikke



KTI pr Feb’09 Agnete Ryeng

«HUNTING THE LIGHT – next 
step»

«HUNTING THE 
LIGHT»



Hurtigrutens vinteroppskrift

Side 11

• Egen innstilling  - Fra ”lavsesong” til 
”Vintersesong”

• Gjør ulempene til fordel

• Idé: ”Jakten på lyset”

• Samarbeid med profesjonelle 
reiselivsaktører



Vintertrafikken har firedoblet seg på 8 år

Side 12
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Gjestedøgn fra rundreiser



«THE ARCTIC 
AWAKENING»





AUTUMN GOLD: 
September – Oktober

off samling tos241012 20.11.2012



Hjørundfjord 
- En ny fjord i høstkonseptet
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• Test med 11 skip gjennomført i september 2011
• En uforbeholden suksess

• Lagt inn fast i seilingsplanen for høsten fra 
september 2013

• Unik og autentisk

• Interessante utflukter



off samling tos241012 20.11.2012



off samling tos241012 20.11.2012



off samling tos241012

•Aktiv deltagelse i form av:
•Fiske
•Bærplukking
•Plukke ingredienser til sin egen te
•Tilberede dagens fangst
•Lære å lage bål

UTFLUKTER:
”Overlevelse i Arktis” 
(Kirkenes)

20.11.2012



Konseptualisering av sommeren gir store muligheter







MV Fram/Explorer 
– Store muligheter på Svalbard

• Nye flyforbindelser fra Norwegian 
gir store muligheter til å nå nye 
kundesegmenter og øke trafikken

• Bedre kryssutnyttelse mellom 
Spitsbergen Travel og Hurtigruten

• Produkt
• Markedsføring
• Salg

• MV Fram
• Tilpasser gradvis seilingsplanen 
i forhold til hvilke produkter 
som er etterspurt





Hurtigruten trekker turister til Norge

• 144 000 utenlandske turister 

• 5 prosent av gjestedøgn på norske hoteller*
• 15 prosent av gjestedøgn fra utlandet 

• Sammenlignet med internasjonale cruiseoperatører bidrar 
Hurtigrutens cruise passasjerer til betydelig verdiskapning i 
Norge fordi hurtigrutepassasjerene:

• Besøker en større del av Norge
• Reiser med en norsk bedrift
• Har i gjennomsnitt mer enn en hotellovernatting
• Flyr inn og ut av Norge
• Flyr i Norge
• Tilbringer lengre tid i Norge

* SSB 2010: Tabell 20.49 Hoteller og andre overnattingssteder



* MS Finnmarken erstatter MS Nordstjernen

# of 
passengers 
allowed 
onboard

# cabins x 2 
(cruise standard 
definition)

Kapasitet for 50% volumøkning
- Uten å måtte investere
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Dagens gjester

Active

Passive

Short trips 1 
day

Long trips 
12 days

Adventure 
seekers

Experienced 
travellers

Just relax 
classic

Pleasant 
tranport
Pleasant 
tranport

MICEMICE

Cozy/Chill out 
voyage
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Helårsturisme krever flere aktiviteter

Side 28



Helårsarbeidsplasser i reiselivsbedrifter
- Hurtigruten er en motor for helårs arbeidsplasser langs kysten
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Lykkes sammen med andre leverandører

Side 30

MNOK
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• Fra 17 utflukter i 2006 til 42 utflukter i 2011
• Fra 1,9 utflukter pr gjest i 2006 til 3,1 utflukt pr gjest i 2011



Charter fly program – avgjørende for vekst
- 71 fly fra UK og Tyskland

• UK:
• 13 charter fly avganger totalt fra Gatwick, 
Manchester, Edinburgh og Leeds til Bergen og 
Tromsø

• 0 i 2010

• Tyskland: 
• 58 charter fly avganger totalt fra Düsseldorf til 
både Bergen og Kirkenes

• - 32 i 2010

• 117 fly er planlagt for 2012



Web er en underutnyttet kanal for Hurtigruten

• Vi har hatt alt for lite fokus på web som 
salgskanal

• En meget god informasjonskanal

• Et godt potensiale
• Våre web sider har hatt 4.7 millioner besøk 
siden Jan 2012 

• Web besøk I oktober 2012 er 24% høyere 
enn samme måned i fjor

• Antall web bookinger er også 25% høyere 
enn i fjor

• Web salg conversion rate +40% høyere enn 
i fjor men fortsatt kun 0,45%

• Total Hurtigruten Facebook likes er nå 64 
000 og øker med 3 000 pr måned

• Web skal bygges opp som en viktig salgskanal 
parallelt med agentleddet



Norden som hjemmemarked

• Knuse myten om at det er dyrt
• Fokus også på kortere turer
• Vi skal fylle møterommene

• Markedet i mindre grad påvirket av finanskrisen
• Ny salg- og markedssjef ansatt



5 places to see the brightest Aurora 
displays
There's still a chance to catch the most magnificent Northern 
Lights in years By Hiufu Wong 13 March, 2012

Markedet er utfordrende, men ikke uten muligheter
- Sterke produkter og unike konsepter vil vinne i fremtiden
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TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN

Twitter: @danielskjeldam
Instagram: danielskjeldam


