THERE IS
A FJORD

IN YOUR
FUTURE!
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INVITASJON TIL PARTNERSKAP OG MEDEIERSKAP I
NORWEGIAN FJORD VISJON A/S - your one stop shop for all
your travel needs in the fjords.
http://www.fjordbooking.com/ se inntil videre
http://www.fjordvisjon.com/
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Innledning
Det var engang et selskap som het Fylkesbaatane i Sogn &
Fjordane, senere Fjord1som drev med busser og båter på
Vestlandet. Kombinasjonen buss, båt og pakketurer gav i mange
år solide overskudd og verdiøkning. Ikke minst fordi de 3
elementene hører sammen og gjør det enkelt for den reisende, og
det er mulig å følge passasjeren hele veien og ta ut en pakkepris
og oppnå synergier.
Selskapet var også et symbol på det å reise i fjorden, men ble etter
nesten 150 år på egne vinger splittet opp, og hoveddelen solgt til
Havila supply på Sunnmøre, og vil heretter operere lokale ferger
for staten.
Vår historie
Våren 2011 sendte NRK1 første gangen "Oppdrag Sognefjorden",
og hver episode fikk totalt oppimot 1 million seere pr episode.
Ikke bare NRK ble overrasket, men også vi som sto bak. var
virkelig nordmenn så interesserte i en gjeng skiløpere på vei inn
Sognefjorden, i en Fjordabåt?
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Satt klistret foran skjermen

Nesten 700.000 TV-seere så Mads Bækkelund (44) fra Sokna i den nye NRK-serien på søndag.
(Ringerikes Blad)

Serien ble noe mere, den ble en trendsetter og satte explorerturer
på kartet, og ikke minst en vekkerklokke for nordmenn selv. Nye
festivaler, grundermiljø, flere turister og tilflyttere har kommet til
etter å ha blitt inspirert av Oppdrag Sognefjorden. En oppfølger
ble så lansert hvor bla. Kari Traa og kronprins Haakon mønstrer
på (oppdrag nord Norge), og seriene er solgt til rundt 20 land bla.
til SVT og YLE. Og vi planlegger flere TV serier og mere
internasjonal PR. Mange vil reise med og oppleve Fjord Visjon
"spiriten" og vi starter derfor Norwegian Fjord Visjon AS med
http://www.fjordbooking.com/som skal formidle pakketurer til de
norske fjordene og ta turene og aktivitetene der
http://www.airbnb.com/og http://www.booking.com/formidler
overnattingene.
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Egne busser skal ha Fjord Visjon logo og merkes med
OPPDRAG SOGNEFJORDEN.
Konkurrentene
http://www.fjordtours.com/no som selger standard pakketurer fra
Bergen til fjordene. De har ikke kontroll over egne driftsmidler
men klarte allikevel en omsettning på 42.000.000 og et overskudd
på 16.000.000 NOK i 2015. Vi grenser også mot noen delings
tjenester og skal samkjøre en del av de lokale aktivitetene inn i
vårt bookingsystem.
Vår forretningside
Vi definerer oss som:
"your one stop shop for all your travel needs in the fjords".
Vi skal dekke alle de viktigste stedene på vestlandet, og vi vil bla.
ha bussrute Bergen - Flåm - Sogndal - Jostedalsbreen og Ålesund Stranda - Hellesylt (Geiranger) - Stryn - Sogndal - Gardermoen Oslo som binder opplevelsene sammen. Dette vil bli satt ut på
anbud og vi forventer priser rundt 100 kr pr sete pr døgn hver vei.
Vi vil samtidig bevare og styrke vår image som "explorere" og vil
tilby spesielle toppturer og skicruise.
Vi kan også lisensiere vår merkevare til bruk på sportstøy og annet
som ytterligere vil forsterke vår image.
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Vi fikser og gjør det meste, her fra skicruise i Fjærlandsfjorden
hvor vi henter opp på en brygge "mindre enn et frimerke".
Bookingsystem
Vi vil starte med å bruke http://www.trekksoft.com/ sitt bookingsystem og
gradvis gå over til vårt egenutviklede system hvor vi står friere til å utvikle
flere tjenester og minimalisere utbetalte provisjoner, og lenke opp mot flere
aktivitets leverandører. Vi vil da jobbe sammen med
http://www.fjordane-it.no/
Her er beta versjonen på våre nettsider:
http://w245916-www.fnweb.no/no/
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Gjestene velger pakketurer som inkluderer transport og aktiviteter,
men kan også velge tilleggs tjenester som f.eks. tur på isbreen,
lunsj og middag.
Om bussene
Bussene går til faste tider og du velger hva og hvor du skal ved å
trykke på et kart som også tilbyr fjordcruise, isbreturer, toppturer
mm. Du bestiller på nettet og det er kontant og papirfritt hvor du
skanner QR koden på mobilen din eller oppgir referansenummer.
Bussen stopper bare der det er booket inn passasjerer, og det er
inntil videre "free seating", gratis raskt internett, og gratis bagasje.

6

Turtagrø

Fjærland
Gaupne

Øvre Årdal

Høyanger

S O G N E

F

J O R

Sogndal

Balestrand

D

E

Årdalstangen

Leikanger

N
Vik

Lærdal

Fresvik

en
Stig edal
dr

MV Fjord Visjon

Un

Fjord & Glacier bus
Daytrip Bergen – Sognefjord – Bergen

Sviggum Design | Foto: Finn Loftesnes, Fjord Steamers

Jostedalsbreen

Gudvangen

Aurland

Flåm
Flåmsbana

Bergen

Voss

Oslo
Oslo

For hvert klikkbart sted på kartet, flere nye muligheter.
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Korrespondanse buss og båt på kaien, i en ny innpakning.
Litt om markedsføring
1. Vi benytter hele nettverket vårt, eksisterende kunder, presse og
vil gjøre en rekke crazy medie stunts
2. Vi lanserer lavpriskampanjer og toppturer
3. Store iøynefallende busstoppskilt med turpakker som
reklamerer for alt vi kan tilby
4. Events, vi serverer havregrøt utenfor likningskontoret til alle
med restskatt og gir bort gratis toppturer, og inviterer pressen.
5. Vi kommer også til å være med på noen messer som IBU i
Berlin.
6. Vårt viktigste verktøy er Google #fjordturer #fjordcruise
#glacier trips. Google adds.
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En viktig utvikling er å jobbe ytterligere med
provisjonsinntektene, og lansere flere tjenester sted for sted som
kan velges i kartet.
Ansatte
Vi er et papir og kontantløst selskap og de aller fleste tjenestene er
leid inn, men vil sysselsette en hel del mennesker den veien. Mads
Bækkelund http://www.madsb.net/ blir daglig leder, og har
førerkort for buss, flere sertifikater for båt og passasjerfartøy,
studert markedsføring og ledelse ved University of Bath
http://www.batch.co.uk/ og luftfart ved Middle Tennesse State
University http://www.mtsu.edu/, har fagbrev i transport og
logistikk. Og liker å stå på ski. Han har også operert MV Fjord
Visjon i 8 år på Sognefjorden og langs kysten.

Fjord Visjon uniform, lusekofter og strikkegensere.
Selskapet vil ha forretningsadresse i Luster i indre Sogn som er en
positiv kommune med egen bank og et vel fundert kommunalt
næringsfond. Alle som jobber for oss får stilige overaller og
uniformer med eget vingemerke.
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En tur med oss er også en munter opplevelse hvor vi ombord i
bussene viser TV seriene våre hvor vi seiler i fjorden, klatrer i
fjellet, flyr med wingsuit og utforderer kjente steder dit vi er på
vei. Vi spiller også rolig retro musikk og du kan få kjøpt
selskapets egen energidrikke og lakseburger ombord.
Bussene leies inn på faste avtaler og break even er ca 20% belegg,
og vi betaler per gjest på båtene og turene ellers.

Skikjørere bytter fra buss til båt på Lerum kaien i Sogndal.
Fjordbooking takes you fast and conveniant to and from all the
famous funny happy places in the Fjords. Travel from place to
place to place with low fares and exceptional experiences. You
can also hop on hop off and try out a fjordcruise or walk on the
glacier.
Fjordbooking tar deg raskt og komfortabelt til alle de kjente fine
stedene ved de norske fjordene. Du reiser fra sted til sted med våre
lave priser, og du kan hoppe av og på og ta et fjordcruise eller en
isbreturer, eller noe annet du har lyst på.
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Også de Kongelige kan dra på tur med Fjord Visjon, som når
Kronprins Haakon tok med seg sine Europeiske kollegaer på
langtur i nord Norge, og overlot ansvaret til Mads.

11

På noen av turene seiler båten inn til en liten brygge nord av
Undredal hvor gjestene tråkker opp til Stigen Gard, kjent fra
vignetten til Norge Rundt. Her bor familien Cunningham, som
serverer ferskt fårekjøtt og tilbyr dampfyrt badestamp 500 meter
over fjorden.
swot analyse
styrker:
1. lave priser med høy kvalitet
2. en etablert image med egne TV serier
3. vanskelig å kopiere
4. lojale kunder
5. populære turer med masse aktiviteter
6. fleksibelt, passer alle med et godt sinn
7. kvalifisert mannskap, lett å operere
8. lave kostnader og lav "load factor" ca. 20% for å gå i balanse
Svakheter:
1. bookingsystem
2. transport på fjorden og veien
3. lav kapital base
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Muligheter:
1. tilføye flere produkter
2. kan operere i flere områder
3. formidling, driften kan raskt skaleres opp og ned
Trusler:
1. større myndighets kontroll
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INVITASJON TIL
Å BLI MEDEIER OG PARTNER I NORWEGIAN FJORD VISJON A/S MULIGHETER OG FORPLIKTELSER

THERE IS
A FJORD

IN YOUR
FUTURE!

Invitasjon til medeierskap i Norwegian Fjord Visjon AS
Fremtidens trafikkselskap med gode opplevelser.
1

Kan du tenke deg å være medeier I en en spennende ide og en interessant
forretning? Enten som en "sleeping partner" med aksjer i bedriften og være med
med innspill og ideer, eller som en større strategisk eier og samarbeidspartner
som kan være med å påvirke aktivt?
Sjekk http://www.fjordbooking.com/
se http://www.fjordvisjon.com/ inntil videre
Norge som turistnasjon blir stadig mere populært og flere søker de spesielle
opplevelsene og med aktive dager. Men det er ikke så lett å reise i Norge med
kompliserte bussruter, spesielle åpningstider og alt annet. En norsk busstabell i
fjordene ser ut som et matematisk regnestykke med en mengde ukjente faktorer
og ingen svar.
Vi tilbyr en enkel løsning med ferdige pakker og et interaktivt kart med
muligheter på hvert sted, kunden får en enkel service hvor f.eks. turen starter og
stopper i Bergen med dagscruise på Sognefjorden, tur på isbreen etc. Der airbnb
og booking com tar seg av overnattingen tar vi oss av alt mellom.
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vil du være med på tur?
Selskapet vil tilsammen ha 80 aksjer som hver eier 1% av selskapet, og 25%
selges ut nå med en pris pr aksje på 25.000,- kr. Det er også mulig å kjøpe en 1/4
eller 1/2 aksje.
Så skal selskapet bygges opp videre før det evnt blir aktuelt med videre salg av
aksjer.
regnskapsføring og selskapets styring
Rekneskapsfører Martin Loftesnes martin@loftesnesrekneskap.no Telefon
91696842 fører aksjonæroversikt, styreprotokoll og er forretningsfører generelt.
Det blir også et kontant og papirløst selskap og alle inn og utbetalinger styres av
Martin. Bankforbindelse er https://indresognsparebank.no/
Se flere tall her:
* Gjennomsnittlig daglig 30 gjester fra Bergen til Gudvangen-Flåm gir netto 540
pr gjest hit. 10 gjester til Solvorn & Jostedalsbreen gir netto 590 pr gjest hit.
* Gjennomsnittlig daglig 15 gjester fra Flåm, Aurland, Lærdal, Sogndal til
Solvorn eller Jostedalsbreen gir netto 399 pr gjest hit.
* 20 ordinære bussbilletter gir gjennomsnittlig 99 pr gjest.
* Daglige kostnader på 11.100,- på bussen med mva. og 1.900,- andre
driftskostnader gir 13.000,- i daglige kostnader. Inntekter = 30.065,- Overskudd
pr linje med 120 driftsdager er 2.047.800,- før skatt, på denne linjen.
Si fra om du vil se alle budsjettene
Ønsker du å være med tar du kontakt med Mads på telefon 9216 3985 eller
mads@fjordvisjon.com
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alle dager
Bergen busstasjon
Bergen fisketorget
Voss
Gudvangen

07:45
08:00
09:30
10:15

Flåm
Aurland
Lærdal
Ferge
Sogndal
Galden
Jostedalsbreen

10:35
10:45
11:10
11:20
11:45
12:05
12:55

Jostedalsbreen
Galden
Sogndal
Ferge
Lærdal
Aurland
Flåm
Gudvangen
Voss
Bergen fisketorget
Bergen busstasjon

16:00
17:00
17:20
17:40
18:05
18:30
18:40
19:05
19:50
21:15
21:20
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