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For å styrke shorex-tilbudet langs kysten i CNNS-området, iverk-
setter Cruise Northern Norway & Svalbard et omfattende produkt- 
utviklingsprosjekt. 

“Shorex 2014” har som mål å utvikle flere og bedre landtilbud til 
agenter, rederier og passasjerer. Dette er en erkjennelse av at den  
nordlige cruiseregion har et potensial for forbedring av dagens 
produkt. Hovedfokus vil være på sommeraktiviteter, men som en følge 
av den økte interessen for vintercruise vil også dette være en naturlig 
del av produktutviklingen.  

Til å lede den kreative prosessen har CNNS engasjert Mimir, som har 
lang erfaring med å utvikle gode og lønnsomme opplevelsestilbud 
for reiselivsnæringen. - Hele CNNS-organisasjonen er sterkt fokusert 
på dette, og vi gleder oss til å ta fatt på oppgavene. Vi er kjenner at 
vi må bli bedre på produktutvikling, og å presentere nye produkter 
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“SHOREX 2014”

CNNS Members: Ports & Destinations of Brønnøysund, Bodø, Lofoten (Leknes and Svolvær), Narvik, Sortland, Harstad, Tromsø, Alta, Hammerfest, Honningsvåg/North Cape and Svalbard. 
Hotel chains; Rica Hotels and Thon Hotels. Tourist organisations; Northern Norway Tourist Board and Confederation of Norwegian Enterprises. Financial support by Innovation Norway.

CNNS ble nylig lansert på nettet. Dette blir en viktig portal for å kommu-
nisere med våre forbindelser. 

Foruten nyheter og fakta om våre cruisedestinasjoner, vil hovedvekten bli 
lagt på shore excursions og bilder. Vi vil fortløpende legge ut detaljer ve-

drørende nye og eksisterende tilbud, slik at disse 
blir lett tilgjengelig. På cnns.no er det et katego-
risert billedgalleri, informasjon om snuhavnmu-
ligheter i nord samt aktuelle flyplasser knyttet til 
dette. Vi vil legge stor vekt på at cnns skal være 
oppdatert og praktisk verktøy tilpasset for våre 
forbindelser. 

Cnns.no er fortsatt under utvikling, og infor-
masjon legges ut fortløpende. Bruk gjerne vårt 
kontaktskjema dersom du ønsker å komme 
med konstruktive innspill til hvordan vi kan 

forbedre vår cruiseportal cnns.no 

Oppjusterte 2012-prognoser

En fersk oppdatering i forkant av sommersesongen, viser at CNNS kan 
oppjustere estimatene for 2012. Både små og store cruisehavner i nord vil 
oppleve rekordvekst. 

Nordkapp og Tromsø er de største cruisehavnene i nord, og begge kan op-
pleve at over 110 000 passasjerer anløper disse havnene. Både i Lofoten og 
Svalbard vil økningen være formidabel i forhold til tidligere år.
I 2012 vil det være cirka 415 anløp til havner i CNNS-regionen, mot 315 i 
2011 og 349 i 2010. Anslagene for antall ankommende passasjerer ved de 
ulike havnene, er på 370 000 for årets sesong (2011: 268 000 og 2010: 
288 000). Brønnøysund (+108 prosent) og Tromsø (+48 prosent) er de to 
enkelthavnene med størst økning. Lofoten vil få en stor økning i antall anløp 
(+85 prosent). Ettersom mange av disse er ekspedisjonsskip, vil økningen i 
passasjerer bli på cirka 25 prosent.

For Nord-Norge og Svalbard vil økningen utgjøre cirka 38 prosent i forhold 
til 2011, og 28 prosent i forhold til den forrige toppsesongen i 2010.

SVALBARD

11-12 juni 2012: Norway Day / Cruise Workshop, London 
 
2 - 7 september 2012:  
Cruise Norway visnintstur til Narvik,  
Harstad, Sortland, Lofoten, Bodø  
og Brønnøysund

CNNS Kalender 

kontinuerlig. Med Shorex 2014 tar vi utfordringer, og vi ser frem til å 
presentere resultater, sier styreleder i CNNS, Remi Solberg. 

“Shorex 2014” er støttet av Innovasjon Norge. Nye landtilbud vil bli 
lansert på cnns.no og i våre nyhetsbrev.


