Nominasjon OPPLYST- I-vinden prisen 2018
Steigen Næringsforum vil herved nominere

Reiselivsclusteret på Nordskot som består av fire komplementære virksomheter:
Nordskot Brygge AS, v/John Åge Handberg og Marit Sjøvoll
Manshausen Island, v/Børge Ousland
Naustholmen Adventure Island, v/Randi Skaug
Villa Haugen Boutique Hotel, v/Unni Johnsen og John Magne Birkeland
Begrunnelse for nominasjonen:
Etableringen har ført til flere nasjonale og internasjonale priser. Spesielt gjelder det Manshausen /
Børge Ousland for gjestehyttenes arkitektoniske utforming og plassering på øya. Bedriftene er sterkt
til stede i sosiale medier og har med sine konsepter, profileringer og samarbeid gjort Steigen og egne
destinasjoner til et høyaktuelt reisemål. Den store oppmerksomheten rundt konseptene og
gründernes sterke nettverk har satt fart i markedsføringen av den enkeltes merkevare og av stedets
naturgitte muligheter. Virksomhetene har besøk fra hele verden, og som oftest via Bodø lufthavn.
Bedriftene er magneter for positiv omtale etter gjestenes opplevelser, både når det gjelder natur,
mat og service. Omfanget av redaksjonell omtale og anmeldelser i anerkjente tidsskrifter, så vel
nasjonale som internasjonale, er imponerende. Bedriftene har virkelig bidratt til å gjøre oss som bor i
Salten stolt av hva regionen kan tilby.
Steigen Næringsforum har registrert det gode samarbeidet bedriftene i mellom, for å kunne gi et
best mulig tilbud til større grupper av gjester. Virksomhetene utfyller hverandre i et større
markedsperspektiv, samtidig som hver enkelt bedrift har fokus på utvikling av egen merkevare. Vi
ønsker å synliggjøre den totale styrken dette medfører, ved å nominere bedriftene samlet som et
I-vinden reiselivscluster.
Om Nordskot Brygge
Egen profilering på nettstedet www.nordskotbrygge.no :
Nordskot Brygge er et moderne sjøsportsenter av høy kvalitet, som tilbyr overnatting, båtutleie,
fiske, Ribcharter og sjøsport-aktiviteter.
@NordskotBrygge på Facebook
Om Manshausen Island
Egen profilering på nettstedet www.manshausen.no :
Manshausen er en perle av en øy, 55 mål stor, sentralt plassert i Grøtøyleia, bare 500
meter fra den trivelige bygda Nordskot. Manshausen var med sin gode havn og skjermede
beliggenhet i sin tid en del av Grøtøy gamle handelsted. Fiske er fremdeles viktig, men
aktiviteter som padling, dykking, sykling, klatring og fjellturer sommer og vinter er blitt
mer og mer populært. Steigen er et unikt område, med hundrevis av små øyer, hvite
sandstrender og spektakulære fjell, og i nord ligger Lofotveggen som en beskyttende mur.
@manshausen på Facebook
Om Naustholmen Adventure Island
Egen profilering på nettstedet www.randiskaug.no og www.randiskaug.no/naustholmen :
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Naustholmen er ei øy i Steigen. Den er 33 mål og ligger i idylliske omgivelser med hav og fjell,
turkis vann og kritthvite strender i umiddelbar nærhet. På yttersiden ligger Vestfjorden med
Lofotveggen: «et av Norges, maaske av hele klodens pragtfulleste naturskuespill, vakrest ved
midnatsolens belysning eller ved solnedgang.»
Konseptet er å tilby naturopplevelser og et godt sted å være for mindre grupper fra næringsliv
og organisasjoner. Det vil også bli arrangert kurs og opplevelseshelger, som det er mulig å melde
seg på for enkeltpersoner.
I sommersesongen er det åpent for turister.
@naustholmen og Randi Skaug på Facebook
Om Villa Haugen Boutique Hotel
Egen profilering på nettstedet www.villahaugen.com :
Mission: To contribute in the making of Steigen (Nordskot) into a gourmet hub within haute cuisine.
Business Consept:To establish an arctic adventure and accomodation service within the high end
segment.
Environment: To become climate neutral within five years – as well as focus on seasonal menu
produced locally.
Nettstedet Horecanytt.no skriver 12.2.2018:
Seks nye steder har kommet gjennom nåløyet, og er nå blitt medlem i De Historiske Hotel &
Spisesteder. Ett av stedene er Villa Haugen i Steigen, som blir De Historiskes tredje medlem i NordNorge.

@villahaugenboutiquehotel på Facebook
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