INVITASJON MØTE I DIALOGFORUM
Reiselivet i Nord Norge går så det griner om dagen. Økningen i Nord har vært formidabel. Siden
2008 har det vært en økning i antall utenlandske gjestedøgn i Nord Norge på 378 %. Verdien er
anslått til å være ca. 400 millioner kroner årlig tilknyttet nordlys. I tillegg kommer verdien av
fisketursime og hurtigruten i vinterperioden. Den største økningen har skjedd i Tromsø. Arena
Lønnsomme Vinteropplevelser er en klynge som fokuserer på å løse utfordringene den enkelte
bedrift ikke klarer å løse på egenhånd. Spesielt innenfor områdene kvalitet, kompetanse,
internasjonalisering, kvalitet og innovasjon. Samarbeidet innenfor dette programmet har
utviklet seg svært positivt. Klyngen deler i dag på kunder, samhandler i kommersielle prosesser
og lager produkter i fellesskap. Klyngen har bidratt til å gjøre «nordlysturismen» synlig i
landsdelen, markedene og konkurrerende marked.
Bardu har en pågående utviklingsprosess i Polar Park AS og Reistadløpet AS. Målet er 50.000
besøkende i Polar Park innen 5 år og 100.000 innen 10 år. Reistadløpet har allerede uttalt
ønske om 2.000 deltakere i 2017. For å lykkes med disse prosjektene og utnytte mulighetene
for å ta en posisjon i nordlysturismen, så må det samarbeides om kvalitet, kompetanse,
internasjonalisering, kvalitet og innovasjon på ulike nivå i forhold til aktørenes behov.
Visit Bardu SA er lagt ned. Men aktørene bak ønsker å invitere deg til møte for å diskutere hvordan
lokalt reiseliv kan samarbeide i fremtiden for utvikling av næringen i kommunen.
 Orientering fra styreleder i Visit Bardu SA om situasjonen i Visit Bardu SA.
 Erfaringer fra næringen vedrørende «pilotavtalen» mellom BK og Visit Narvik.
o Polar Park v/Styreleder Lars Skjønnås.
o Reistadløpet v/Alexander Os.
o Andre (ordet er fritt).
 Hva kan Visit Narvik gjøre for reiselivsnæringen i Bardu? Ved daglig leder Lise Hansen.
 Diskusjon. Hva ønsker reiselivsnæringen å fokusere på mht videre samhandling/utvikling?
 Oppsummering og veien videre.

Møtet finner sted Mandag 16.1.2017 kl 18:00 – 21:00 i kommunestyresalen til
Bardu Kommune.
Dersom du har spørsmål i forbindelse med møtet, så kan du ta kontakt med:
Lennarth Kvernmo, Næringssjef Bardu Kommune, Telefon 900 36 666, e-post:
lennarth.kvernmo@bardu.kommune.no
Kjell Hanstad, daglig leder Fjellguiden Altevatn AS og tidligere styreleder i Visit Bardu SA, Tel
90213000, e-post kjell@fjellguiden.net

«Vi ønsker lokalt reiseliv, handels og servicebedrifter hjertelig velkommen»

www.dialogenbardu.no

