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Bakgrunn 
Cruiseindustrien er en viktig del av det nord norske reiselivet. Og vi tror at det blir ennå viktigere i 
framtiden. Mange har meninger om cruise på godt og vondt. Kunnskap og dialog om Cruiseindustrien 
er viktig for å skape en god forståelse. Cruisenettverk Nord Norge og Svalbard har utviklet et 
cruiseseminar som skal gi et bredt bilde og forståelse om næringen. Kurset retter seg spesielt mot 
reisemål som ønsker å jobbe i cruise segmentet. 
 
 
Målgrupper 
Målgrupper til cruiseseminar er ansatte i reiselivsnæringen, samt andre næringer som jobber med 
cruise på en eller annen måte. I tillegg passer cruiseseminar del I, spesielt for politikere, 
kommuneansatte, næringsforening, handel, media, Avinor, avfallsselskap, med mer. 
 
Gjennomføring 
Kurset gjennomføres over en dag eller lunsj til lunsj. Cruisenettverk Nord Norge og Svalbard er 
ansvarlig for gjennomføringen i samarbeid med lokal arrangør. Vi er to eller tre forelesere med solid 
faglig kompetanse om cruisenæringen. Vi legger opp til dialog og noen oppgaver. Dette kan også 
tilpasses. Oppdragsgiver står for invitasjon til kurset. 
 
 
Innhold 
 

• Cruiseindustrien et overblikk 

• Status cruise i Norge og Nord Norge 

• Ekspedisjonscruise skip segmentet 

• Betydning av cruise for lokalt reiseliv  

• Er cruiseindustrien virkelig bærekraftig? 

• Hvorfor kommer det cruiseskip til din destinasjon? 

• Å utvikle opplevelser til cruiseturisten  

• Prissetting av cruiseproduktet 
 
Foredragsholdere 
Knut-Arne Iversen, daglig leder CNNS 
Henriette Bismo Eilertsen styreleder CNNS 
Sandra Diana Bratland, Director Destination Affairs , Carnival Group Norway  
 
Pris heldagsseminar 
Medlemsbedrifter:  NOK 20.000 + mva 
Ikke medlemsbedrifter:  NOK 25.000 + mva  
 
I tillegg: 
 

• Reisekostnader og evt overnatting for foredragsholdere fra hhv. Alta, Hammerfest, Bergen 

• Leie av lokale 

• Lunsj 
 
 
 
 
 
 



Om CNNS 
 
Cruisenettverk Nord Norge og Svalbard (CNNS) består av 15 medlemsbedrifter som har interesser i 
cruisenæringen, og arbeider tett sammen for å utvikle Nord Norge som cruisedestinasjon. Nettverket 
har eksistert siden 2010, og representert interesser til våre medlemmer overfor cruiserederier, 
cruiseagenter, media, reiselivsbedrifter og andre. Nettverket er arena for dialoger og deling av 
kompetanse. I tillegg tilbyr vi oppgaver innen markedsføring, visningsturer og kurs. 
 
 
CNNS virksomhetsstrategi 2023-2026 
CNNS styringsdokument bærekraftig cruise til Nord Norge og Svalbard 
 
 
 
Kontakt 
Cruisenettverk Nord Norge og Svalbard 
 
Knut-Arne Iversen 
Daglig leder 
 
Tel: 918 24 844 
Mail: knutarne@kreativindustri.no  
 
 
 

 
 

https://cnns.no/wp-content/uploads/2022/12/CNNS-Virksomhetsstrategi.pdf
https://cnns.no/wp-content/uploads/2022/12/Styringsdokument-CNNS-Baerekraft-2.0.pdf
mailto:knutarne@kreativindustri.no

