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1. Innledning 
___________________________________________________________________________ 

 
1.1. En kort beskrivelse av bakgrunnen for etableringen, hva foretaket skal gjøre og hvilket behov som skal 

dekkes i markedet. 
 

Træna Rådhus Overnatting er et ombygget tidligere Rådhus som er plassert sentralt på Husøya i 
Træna kommune. Bakgrunnen for etableringen er at det lokale paret Izabela og Jim Frode Holmen så 
muligheten for å overta rådhuset, og drive ett godt og stabilt overnattingssted, året rundt. Turismen 
på Træna er økende, og de overnattingsalternativer som finnes i dag er både gamle og slitte, og har 
vanskelig beliggenhet. Besøkere som kommer til øya etterspør andre overnattingssteder som er 
moderne og tilgjengelige. Turismesesongen er fremst i mai- august, men øvrige deler av året 
gjennomføres tjenestereiser og kulturaktiviteter skjer flere ganger i året hvilket attraherer folk å ta 
turen til Træna. Det er derfor behov for ett oppdatert tilbud som tilsvarer besøkernes forventninger 
og som man lett kan booke på nett for å sikre seg et godt opphold på Træna.  

 
 

1.2. Presentasjon av personene bak. 
 
Izabela og Jim Frode Holmen bor på Træna og jobber til daglig hos Modolv Sjøset Fisk AS. Izabela har 
ansvar for sentralbord og kommunikasjon, er administrativt dyktig og vant til å tenke både strukturert 
og kreativt. Hun flyttet til Træna i  2001 og er blitt værende her siden da. Jim Frode er skiftleder og 
vet hva det innebærer å stå på i hektiske perioder. Han er også sertifisert skipper, hvilket kan komme 
til bruk i turismesammenheng senere. Jim Frode er oppvokst på Træna og bodd her hele livet.  
Izabelas rolle i Træna Rådhus Overnatting er å være daglig leder, å ta imot bestillinger og stå for den 
servicen og driften.    
 

1.3. Bedriftens navn, adresse, kontaktinformasjon.  
 
Træna Rådhus Overnatting 
co. Izabela Holmen 
Postbox 4 
8770 Træna 

 

 
 

2. Forretningsidé 
___________________________________________________________________________ 

 
2.1. Introduksjon til forretningskonsept:  

Mer inngående beskrivelse av forretningskonseptet. 
 
Forretningskonseptet er å tilby overnatting, spising, kurs og konferanse til besøkere som ønsker et 
kvalitativt sted å bo på. Overnattingsstedet er plassert sentralt på øyen og har en fin utsikt fra 
matsalen, og fra rommene i overetasjen. Det er dimensjonert for 10-12 rom, med plass til ca 25 
gjester til sammen.   
 
Rommene vil være i høg standard, godt utrustet med kvalitetssenger og bad på hvert rom. Men den 
lokale Trænakulturen vil også sette sitt preg på stedet. Design og innretning vil spille på referansene 
til det ”gamle rådhuset” og gjøre moderne vrier på navnene på rommene, for eksempel 
”Lensmannsrommet” Rådmannssviten, Barnevernrommet osv.  
 
Kurs/konferanselokale kan bookes, og mat serveres på bestilling.  
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Kvalitet og lokal kreativitet er nøkkelord i hele etableringen.  
 

2.2. Visjon og målsetting:  
 

Vi ønsker å etablere et sted som er varig i mange år fremover. Det skal være et stabilt og godt tilbud 
som tar vare på kundene og som gir varm og personlig service. Selve stedet er begrenset i størrelse 
men kan utvikles etter hvert med større fokus på restaurant og matservering. Satsningen nå, betyder 
ikke bare noe for selve bedriften, men visjonen er å bidra  til å  bygge opp Træna som en attraktiv 
destinasjon hvor det er spennende å dra, hvor det skjer utvikling, og hvor man ønsker å komme 
tilbake. Vi ønsker å være en del av den satsningen på Træna som vi ser som helt nødvendig for 
samfunnet og turismeutviklingen.  
 
Konkret målsetting for de to første årene er å komme opp i stabil drift, med et belegg på 850 
overnattingsdøgn. Målet etter det andre året er å kunne ansette daglig leder på fulltid. 
 

 
 

2.3. Forretningsideen: 
 
Vi vill tilby turister som kommer med begeistring til øyriket, et verdig og godt sted å bo, hvor de får 
lokal og stabil service og hvor de blir lengre enn planlagt, og hvor de kommer tilbake.  
 
 
 

 

3. Produkt/tjeneste og produksjon 
___________________________________________________________________________ 

 
3.1. Kort beskrivelse av produkter/tjenester.  

 

 Overnatting 
o Dobbeltrom (8st) 
o Leiligheter/familierom (2st) 

 Frokost 

 Kurs & konferanse/møter – bookes for opp til 25 personer 

 Matservering – bookes for grupper eller enkelte selskaper (mat i samarbeide med lokale aktører) 

 Andre aktiviteter (kultur) – samarbeider med andre lokale aktører om for eksempel Yoga-camp, 
Kajakkpadling-helg osv. 

 
 
 
 

4. Markedet 
___________________________________________________________________________ 

 
4.1. Få med relevant markedsinformasjon fra markedsundersøkelse eller markedsdata som finnes på 

nettet (som f. eks. Statistisk sentralbyrå, bransjestatistikker, trendanalyser mv).  
 

Turisme og overnatting har økt på Helgeland og i hele Nord-Norge siste årene.  
Helgeland reiseliv skriver slik dette i summering, et år tilbake i tid: 
 
 ”Sommeren 2016 har vært den sommeren med flest turistovernattinger på Helgeland noensinne. Det har vært 
en overnattingsøkning på hele 13,9% fra 2015 til 2016. Når økningen på Helgeland kommer på toppen av flere 
års økning innen sommertrafikken er Helgeland virkelig i ferd med å skape seg en posisjon som en av de mest 
attraktive destinasjonene for naturopplevelser i Norge. 
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Samlet sett har trafikkøkningen de siste årene vært formidabel. Hvis en ser de 4 siste somrene under ett har 
overnattingstallene for sommertrafikken på Helgeland økt med hele 25,4% prosent. Prosentregning kan fortelle lite 
om reelt volum, men på Helgeland utgjør denne økningen 49 296 flere overnattingsdøgn bare for sommermånedene. 
Økt omsetning i næringen betyr stadig større muligheter til mer utvikling og mer satsing. Helgeland som 
reiselivsdestinasjon går virkelig en spennende tid i møte ” 

 
Økning har skjedd på Træna også, både i antall overnattingsdøgn, og i reisestatistikk. Trænas turistbyrå har lagt 
frem en rapport som viser på økt besøkstall med ca 30% fra 2015 til 2017.  
 
Siste året har Træna fått et nytt overnattingssted, på Selvær finnes nå fiskereiseanlegg som tar i alt 12 
personer. Det ble fullbooket allerede før det vært klart og bookigen for kommene to år ser veldig lovende ut. 
Dette viser at markedet er klar for flere etableringer. Kundene etterspør kvalitet og moderne rom, i tilegg til 
god service og tilgjengelighet for booking på nett.  
 
AiR Bnb har økt i regionen. Det betyr at folk gjerne ser etter andre overnattingsalternativ en kostbare hotell. 
Træna Rådhus Overnatting vil tilby overnatting til rimelig kostnad. 
 

4.2. Beskriv kundene og deres kjøpskriterier. 
 
 Kundene er delt inn 3 kategorier 

 Turister som reiser for å oppleve Træna, hvor destinasjonen i seg er målet 

 Arbeidsfolk som reiser til Træna for jobb 

 Grupper som reiser til Træna for kombinasjon av jobb/kurs/konferanse eller opplevelser som 
for eksempel fiske, kultur eller andre aktiviteter. 

 
4.3. Beskriv konkurrentene og hva de er flinke til. 

 
Træna Rorbuferie –  er et eldre overnattingssted som er flinke på personlig service og god lokalmat. 
De har båter til utleie hvilket er attraktivt for fisketurister. Stedet har ikke en så god beliggenhet, 
langt fra sentrum og med en industri som nærmeste nabo. Træna rorbuferie har en stabil kundekrets 
som vender tilbake år etter år. Det gjør at dette steder ofte er fullbooket hele somrene.  
Træna gjestegård – er et eldre overnattingssted med lav standard-rom og matservering. Stedet er 
nedslitt og mange blir skuffet over standarden.  
Træna Arctic Fishing, Selvær – fisketurister er målgruppen her, og det er plass for 12 personer, fordelt 
på 2 leiligheter. Man tilbyr ikke matservering, men servicen i øvrig er god. Ibland vanskelig med 
kommunikasjon da båter kanselleres til Selvær.  
 
 

 

5. Markedsstrategi/markedsplan 
___________________________________________________________________________ 

 
5.1. Strategiske valg:  

Hvordan skal vi best posisjonere oss mot kunder og konkurrenter? 
 
Sentrumsnære, god utsikt, rimelig pris, stabilt, god service, digital markedsføring og lett å ta kontakt 
og booke. Tilgengelig på nett for booking, for både norske og utalandske turister.  

 
5.2. ”SWOT-analyse” (eller SOFT-analyse):  

Interne og eksterne arbeidsbetingelser.  
 

(S) Sterke sider ved produktene/tjenestene: Træna attraktivt som destinasjon, kvalitet, god utsikt, 
sentrumsnært, lokalt engasjement, ”familiebedrift”, kreativt og lekenhet 
 
(W) Svake sider ved produktene/tjenestene: vinterstid svekket marked, lite volum (10-12rom), driftes 
ikke på fulltid, begrenset utbyggingsmulighet. 
 
(O) Muligheter i markedet: mer internasjonale gjester, online-booking og god tilgjengelighet på nett, 
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tilleggspakker og opplevelser  
 
(T) Trusler i markedet: båttrafikk/kommunikasjon 

 
 

5.3. Markedsplan for gjennomføring av markedsaktivitetene. 
 
Online markedsføring i tråd med øvrig nett-aktivitet på Trænas sider. 

 

6. Økonomi og budsjetter 
___________________________________________________________________________ 

 
6.1. Salgsbudsjett/kalkyler. Sett opp kalkyler for de utvalgte produkt- eller tjenestegrupper. Kalkyler vil 

være et utgangspunkt for å utarbeide salgsbudsjett. 
 
Se vedlegg 
 
 
 

7. Kapitalbehov og finansiering 
___________________________________________________________________________ 

 
7.1. Finansieringsplan med hvordan finansieringen er fordelt.  

se vedlegg 
 

8. Organisering og administrasjon av virksomheten 
___________________________________________________________________________ 

 
8.1. Organisasjonsform og eiere: Izabela og Jim Frode Holmen, Holmens Overnatting AS 
8.2. Bemanning og roller. Izabela Holmen, daglig leder 
8.3. Lokalisering. 8770 Træna 

 
 

 


