
B2B rapport 2021 – MICE Corporate



Innovasjon Norge gjennomfører hvert år profilerende og 
operative B2B-aktiviteter som reiselivsnæringen i Norge kan 
delta på. Målet er å øke Norges andel og omsetning av det 
internasjonale forretningsmarkedet.

Året 2021 ble nok et år preget av pandemi, noe som 
gjenspeiler seg i de aktiviteter som har blitt gjennomført. 
Utgangspunktet for året 2021 var at vi skulle planlegge for 
digitale aktiviteter første halvår, for deretter å gjennomføre 
gradvis flere og flere fysiske aktiviteter utover andre halvår. 

I denne rapporten gir vi en oppsummering av hva Innovasjon 
Norge har gjort innenfor B2B-MICE-corporatearbeidet i året 
som gikk. 
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Ø Holde kontakten med de viktigste internasjonale 
kundene på vegne av norsk reiseliv og gi innsikt 
tilbake til norsk næring

Ø Holde interessen for Norge i markedene oppe

Ø Tilrettelegge for arenaer hvor norsk næring kan 
møte potensielle kjøpere  

Ø Videreutvikle Innovasjon Norges verktøykasse, 
som skal komme hele næringen til gode

Dette har vært Innovasjon Norges hovedfokus i året som har gått:



Innovasjon Norge har hatt jevnlig dialog med de viktigste kundene i 
de prioriterte markedene gjennom året for å være oppdatert på  
deres behov og yte den service de har etterspurt. 

Innovasjon Norges bransjeansvarlige på utekontorene har i tillegg 
holdt seg oppdatert på den generelle utviklingen i markedet. De har 
fanget opp endringer som vil være viktig for Norge og norske aktører 
å være klar over når verden gradvis går tilbake til en ny normal. Hvilke 
behov vil være viktig å imøtekomme når kunder vurderer Norge som 
en destinasjon i årene som kommer? Hvilke fortrinn har Norge, som vi 
bør fremheve i dialogen med kundene? 

Dette er viktig innsikt som gjør at Innovasjon Norge kan gi gode råd til 
norske reiselivsaktører som jobber på det internasjonale møte- og 
insentivsegmentet. I tillegg er det viktig innsikt for Innovasjon Norges 
eget arbeid med bearbeidelse av segmentet. 

Holde kontakten med internasjonale kunder på vegne av reiselivet i Norge og sikre god innsikt tilbake til norsk næring

@Stockbilde



Holde kontakten med kundene på vegne av reiselivet i Norge – i Storbritannia 
I Storbritannia finnes det et stort utvalg av eksterne veletablerte møteplasser hvor Innovasjon Norge kan delta både med og uten norske 
partnere. Det å sikre tilstedeværelse på de viktigste møteplassene i markedet, på vegne av hele MICE-næringen i Norge, har vært høyt 
prioritert. I året som har gått har Innovasjon Norge deltatt uten partnere på følgende arenaer i Storbritannia:

Moulden Destination Showcase -
digital workshop – Dato: 28. januar

Antall kontakter oppnådd: 37 bedrifter

Antall en-til-en-møter gjennomført: 18

Destination Alliance digital workshop
Dato: 30. mars

Antall kontakter oppnådd: 16 bedrifter

Antall en-til-en-møter gjennomført: 7

Micebook informal networking event live 
Dato: 14. juli

Til sammen ca. 30 deltakere, hvorav 15 av
de var britiske agenter, ble samlet på et 
utendørs nettverksevent.  

Moulden destination showcase Live 
Dato: 26. august

Antall kontakter oppnådd: 52 bedrifter

Antall en-til-en-møter: 18

The Meetings Show
Dato: 30. september – 1. oktober

Gjennomførte ca. 20 møter på
den norske standen

M&IT agency forum
Dato: 25. - 28. oktober

Holdt Norgespresentasjon for 
ca. 40 britiske kjøpere og 
gjennomførte 8 en-til-en-møter

Visit Norway ble 
kåret til »Convention 

Bureau of the year» av 
M&IT Magazine sine 

lesere i UK!



Holde kontakten med kundene på vegne av norsk reiselivsnæring – i Sverige
Innovasjon Norge i Sverige har jobbet aktivt gjennom hele året for å opprettholde dialogen og kontakten med relevante kjøpere
og sikre god innsikt i hva som rører seg i markedet. Svenske kjøpere har blitt rekruttert til å delta på ulike webinarer i Innovasjon 
Norges regi, karlegging av byråer og kjøpere i markedet er igangsatt og bransjeansvarlig har deltatt på flere bransjemøter i 
markedet, som SKÅL, Antor og SRF (Svenska Resebyrå Föreningen). Viktige arenaer for reiselivsbransjen i Sverige. 

I tillegg har bransjeansvarlig deltatt på følgende eksterne B2B-arrangementer, hvor potensielle kunder har blitt bearbeidet på 
vegne av den norske reiselivsnæringen: 

Större Möten och Events, Stockholm – Dato: 10. november 
Dette er et arrangement for bedrifter som booker grupper og 
konferanser, samt for reisearrangører som booker grupper. Innovasjon 
Norge hadde møter med et ti-talls bedrifter under eventet.

Travel News Market – Dato: 11. november
Dette er en viktig reiselivsmesse i Sverige med forhåndsbookede møter. 
Innovasjon Norge hadde over 20 forhåndsbookede møter, i tillegg til at 
det ble gjennomført en del ad-hoc-møter under messen.



Tyskland er et stort og viktig marked når det kommer til 
MICE-satsingen. Fra Innovasjon Norges Tysklandskontor 
bearbeider vi i tillegg potensielle kunder i Østerrike og 
Sveits. 
For å sikre god oppfølging av potensielle kunder i disse 
markedene har vi et samarbeid med et eksternt byrå (Lieb) 
som bistår oss med dette arbeidet. Det å være synlige, 
holde potensielle kunder oppdatert og gi relevante nyheter 
om Norge som møte- og insentivdestinasjon er helt 
essensielt for at vi skal få resultater på både kort og lang 
sikt. 
Gjennom hele 2021 har Lieb sikret at Norge er «top of
mind» blant kunder i disse markedene. Blant annet 
gjennom utsendelse av 4 nyhetsbrev, som til sammen har 
blitt åpnet opp, og forhåpentligvis lest, av hele 2612 
kunder. 

Holde kontakten med kundene på vegne av norsk reiselivsnæring – i Tyskland (DACH)

@Stockbilde



Innovasjon Norges bransjeansvarlig i Russland er i jevnlig kontakt 
med MICE-agenter og turoperatører som selger turer til Norge eller 
som viser interesse for Norge som destinasjon. De russiske 
kjøperne viser en stor interesse for Norge, og russiske kunder er 
veldig klare for å reise til Norge, så fort det blir mulig igjen. 

MICE-agenter har blitt stadig viktigere å benytte for kundene i 
Russland når de skal arrangere møter, events, konferanser og 
insentivturer. Det skyldes at de kan gi pålitelig og oppdatert 
informasjon og tar ansvar og risiko for bookinger, noe som er 
spesielt viktig for kundene i den nåværende uoversiktlige 
situasjonen. Det å jobbe målrettet med bransjebearbeidelse er 
derfor noe vi har hatt stort fokus på i året som har gått i markedet. 

Under Business Travel & MICE Award 2021 i Russland kom Norge 
på short-listen for beste utenlandske byrå for sin profilering av 
Norge som MICE-destinasjon i Russland.  Dette viser at det å 
bearbeide bransjen over tid gir synlighet og forhåpentligvis 
resultater for norsk næring på sikt. 

Holde kontakten med kundene på vegne av norsk reiselivsnæring – i Russland



En av Innovasjon Norges styrker er at vi er tett på kundene i de 
prioriterte markedene. Gjennom året har de bransjeansvarlige i 
våre prioriterte marked fått innsikt som er nyttig for den norske 
næringen. Denne innsikten har blitt publisert i form av rapporter 
på Innovasjon Norges innsiktsside, samt i ulike presentasjoner 
avholdt digitalt gjennom året. I tillegg har Innovasjon Norges 
utekontor gjennomført webinarer gjennom hele året hvor norsk 
næring har fått relevant og oppdatert innsikt fra de enkelte 
marked. 

Gi markedsinnsikt tilbake til norsk næring 

https://business.visitnorway.com/b2b/


• Impressions organic: 91 601

• Impressions totally: 1 191 807

• Clicks organically: 3 811

• Clicks totally: 8 171

• Reactions organically: 2 197

• Reactions totally: 2 900

• Average engagement rate organic: 6.8 %

• Average engagement rate total: 6.3 %                                                            
(benchmark for engagement rate = 2 %, så dette er et meget bra resultat)

Holde interessen for Norge i markedene oppe - LinkedIn

Gjennom hele året har Innovasjon Norge benyttet LinkedIn som en strategisk markedsføringskanal internasjonalt for å sette Norge på
kartet som en attraktiv møte- og insentivdestinasjon. Det målrettede arbeidet har gitt resultater. Vi har økt antall følgere fra 654 i 
desember 2020 til over 1800 ved årsskiftet 2021/2022.  I tillegg kan vi vise til følgende resultater: 



Kampanjen “From Norway with love” ble utviklet for å profilere Norge som destinasjon gjennom
den norske plattformen Kahoot. Etter et år med uttallige digitale webinarer og digitale
aktiviteter ønsket Innovasjon Norge å gjøre noe nytt, noe som kunne spre kunnskap om Norge 
som destinasjon på en kreativ og inspirerende måte. Med et økende fokus på mental helse
valgte vi å fokusere på hvor viktig det er å vise omtanke og kjærlighet til de rundt oss, spesielt i 
en tid som er veldig tøff for mange. Hovedpremien var en reise for 2 til Norge og konkurransen
ble gjennomført fra 3. – 10. februar, slik at vinneren kunne dele gaven med den han/hun måtte
ønske på Valentinesdagen. Selv om vi knyttet kampanjen mot Valentine, ble det understreket at 
kjærlighet kan være mer enn romantikk. Det kan også være omtanke og kjærlighet for venner
og familie. 

Holde interessen for Norge i markedene oppe – From Norway with love

Følgende markeder var inkludert i kampanjen: 

• Sverige
• Danmark
• Russland
• Tyskland
• Storbritannia
• Frankrike
• Italia
• Spania
• Italia

Kampanjen ble spredd via 
følgende kanaler:

• Nyhetsbrev
• Direkte e-post
• SoMe – Facebook og LinkedIn
• Mediapartnere



Overordnede mål og resultater for kampanjen

• Antall personer som gjennomførte konkurransen. 
Resultat: 815 unike registreringer. 

• Antall personer vi fikk inn på websiden
(Visitnorway.com/meetings). Resultat: 2065 besøk på
websiden. 

Sekundære mål og resultater for kampanjen

• Pressedekning. Resultat: 5 artikler ble publisert i ulike
fagblader. 

• Antall personer som signerte for nyhetsbrev. Resultat: 
Antall registeringer for mottak av Visit Norway sine B2B 
nyhetsbrev gikk opp i perioden, men vi kan ikke si eksakt
hvor mange som er en direkte følge av kampanjen. 

Holde interessen for Norge i markedene oppe – From Norway with love

CMW
International MICE magazine 

Article online and newsletter 
posting 

13 500 online subscribers 



Presseoppslag – «From Norway with love»-kampanje

TRVL Counter daily: 30.000 recipients

Traveller-online.at newsletter: 4.100 recipients daily

Tip-online.at, daily newsletter: around 3.000 recipients



Gjennom hele året har Innovasjon Norge sendt
ut nyhetsbrev i prioriterte marked. Disse 
nyhetsbrevene har inneholdt nyheter fra Norge 
som er relevante for både MICE- og ferie- og
fritidissegmentet, og antall abonnenter har
gradvis økt gjennom året.

• Åpningsraten for B2B nyhetsbrev ligger på
mellom 47,14 og 48,10 %.

• Klikkraten ligger på mellom 4,23 og 10,51 %.

Holde interessen for Norge i markedene oppe – Nyhetsbrev



Tilrettelegge for arenaer hvor norsk næring kan møte 
potensielle kjøpere  - MeetInNorway digital

Også i 2021 måtte MeetInNorway gjennomføres digitalt. Totalt deltok 90 bedrifter på 
den digitale workshopen: 33 norske selgere og 57 internasjonale kjøpere fra 12 ulike 
land. Hovedvekten av kjøperne var fra Storbritannia, Tyskland og Russland. 

Når det kommer til tilfredshet med arrangementet som helhet svarte 80 % av de 
norske selgerne og 93,6 % av de internasjonale kjøperne at de var fornøyd eller svært 
fornøyd med MeetInNorway. Utover dette er resultatene som følger fra evalueringen 
som ble sendt ut i etterkant av MeetInNorway:

Value of attending and quality of the buyers (questions to suppliers)

• 100 % of the suppliers were satisfied/very satisfied with the opportunity to meet
with potential partners. 

• 100 % of the suppliers were satisfied/very satisfied with the opportunity to 
distrubute information about their company. 

• 77 % of the supplisers were satisfied/very satisfied with the part for knowledge
sharing and information about markets. The rest answered neither/nor, no one
were dissatisfied. 

• 69 % of the suppliers rated the relevance of the buyers attending as good/very
good. The rest answered neither/nor (noe one answered fair/poor).

• 74 % was the score when we asked how the suppliers rated the return on
investment (ROI) for the company when attending the event. 

• 100 % of the suppliers will definitly (46 %) or most probably (54 %) attend a 
similar B2B event in the future.

Value of attending and quality of the suppliers (questions to buyers)

• 100 % of the buyers said they met relevant suppliers during the workshop.

• 97 % of the buyers were satsified with the quality and relevance of the
suppliers attending.

• 92 % of the buyers were satisfied with the quality of the meetings in 
general.

• 96 % find the event relevant to their business.

• 96 % of the buyers are more positive to Norway as a MICE destination than
before attending. 

• 84 % of the buyers answer «very likely» and 4 % «somewhat likely» when
we ask if the will attend a similar event again in the future. The rest answer
neither/nor (no one answer «unlikely»). 



Tilrettelegge for arenaer hvor norsk næring kan møte potensielle kjøpere  -
Internasjonale aktiviteter – Fysiske FAM trips
Utover høsten og tidlig vinter 2021 inviterte Innovasjon Norge i samarbeid med 6 ulike destinasjoner i Norge internasjonale 
kjøpere til fysiske FAM-trips igjen. Totalt deltok over 30 internasjonale kjøpere, og turene gikk til følgende destinasjoner:

• Svalbard
• Bodø
• Bergen
• Stavanger
• Kristiansand
• Sognefjorden med start i Oslo

Egne evalueringer ble sendt ut til deltakerne etter hver enkelt tur, og de destinasjonene som var vertskap for turene har fått 
tilsendt resultatene av disse. Gjennomgående var tilbakemeldingene veldig positive. Kjøperne melder at sannsynligheten for 
at de vil foreslå Norge som destinasjon har økt etter at de selv fikk oppleve destinasjonene og produktene. Noen av 
deltakerne hadde vært i Norge tidligere og/eller solgt Norge som destinasjon, men for flere av deltakerne var dette aller 
første gang. 



SoMe-artikler og bilder – fra FAM-trip til Norge høsten 2021



Tilrettelegge for arenaer hvor norsk næring kan møte potensielle kjøpere  - Internasjonale aktiviteter                          
IMEX Americas og IBTM World

Deltok med 5 norske partnere på felles 
nordisk stand på IMEX Americas

Deltok med 16 norske partnere på felles 
norsk stand på IBTM Word i Barcelona

I forkant av IBTM Word var det forhåndbooket 
nærmere 500 møter på den norske standen. 
Grunnet GDPR har ikke IN en total oversikt 
over hvor mange leads som ble scannet under 
disse messene. Dette har hver og en partner 
selv oversikt over. 



Tilrettelegge for arenaer hvor norsk næring kan møte potensielle kjøpere
Storbritannia
I det britiske markedet ble følgende aktiviteter gjennomført sammen med norske partnere:

Norwegian Digital workshop, i samarbeid med Moulden – Dato: 20. mai

Til sammen deltok 11 norske partnere på dette arrangementet. De møtte 31 britiske kunder.

De norske partnerne meldte i etterkant tilbake om mange veldig gode møter under arrangementet. 

M&IT awards dinner – Dato: 8. oktober

Dette er et arrangement som først og fremst passer for de som har jobbet på det britiske markedet over tid. De 
norske partnerne får eksklusiv tilgang til et lite utvalg viktige kunder i markedet, som blir invitert til å sitte ved det 
norske bordet under M&IT sin årlige prisudelingsmiddag. Fra Norge deltok 3 norske partnere (opprinnelig hadde 5 
bekreftet plass, men 2 ble forhindret i siste liten grunnet utfordringer knyttet til reise). Ved det norske bordet 
hadde vi 6 britiske kunder som gjester, i tillegg til redaktøren av C&IT.



Tilrettelegge for arenaer hvor norsk næring kan møte potensielle kjøpere
Tyskland, Sveits og Østerike

Norway’s Game nights

Et interaktivt webinar som inkluderte Kahoot Quiz hvor MICE-planleggere lærte om norske MICE-
partnere og Norge som MICE-destinasjon på en morsom måte. 

§ Antall Norway’s games nights gjennomført: 2

§ Antall norske partnere som deltok: 6 (maks antall var 3 per game night)

§ Antall kjøpere som deltok: 22 

Sales Call (digital)

Mange relevante bedrifter er lokalisert i ulike byer i Tyskland, noe som gjør det utfordrende å møte de 
samlet ett sted. Planen var derfor å arrangere en fysisk rundreise hvor norske partnere skulle få presentere 
seg og få relevante og nyttige kontakter i markedet. Grunnet restriksjoner knyttet til pandemien ble vi 
likevel nødt til å gjennomføre denne aktiviteten digitalt. I løpet av 3 dager fikk 3 norske partnere anledning 
til å presentere seg for totalt 13 tyske kunder.



«LET’S MEET AGAIN»

Nettverksevent/Workshop på Ambassaden i Stockholm 

Den 8. desember inviterte Innovasjon Norges kontor i Sverige til et 
nettverksevent på den Norske Ambassaden i Stockholm, hvor 10 norske 
partnere fikk muligheten til å presentere seg for potensielle MICE-kunder, 
for turoperatører og reisebyråer. Det var en miks av aktører som jobber 
med begge segmenter. 

Hele 37 deltakere var påmeldt, så interessen var stor. Det ble noen 
kanselleringer, som gjorde at vi endte på 21 svenske deltakere på selve 
eventet. 

I tillegg holdt Futerra en kort presentasjon som ga deltakerne innblikk i 
kommunikasjon knyttet til bærekraft. 

Tilrettelegge for arenaer hvor norsk næring 
kan møte potensielle kjøpere - Sverige

@Happyfamily



Webinar med The MICE guru og Demlink
Den 14. september inviterte Innovasjon Norge, The MICE guru og Demlink til et 
webinar med hovedfokus på Stavangerregionen. Dette var et live, digitalt webinar 
med guiding på russisk. Til sammen deltok 14 russiske MICE-kunder på
arrangementet og responsen var veldig positiv.
Digital MICE Workshop med fysisk samling for russiske kjøpere dagen før
Den 20. oktober ble det gjennomført en digital workshop for russiske kjøpere og
norske tilbydere av MICE-produkter. Totalt var det 40 deltakere, fordelt på 16 
norske tilbydere og 24 russiske MICE-agenter.
Dagen før, den 19. oktober, ble det organisert en fysisk samling med de russiske
MICE-agentene i Moskva. Her fikk agentene presentert Norge som møte- og
insentivdestinasjon, i tillegg til hyggelig sosialt samvær i form av å lage og nyte god 
mat sammen.

I etterkant av Digital MICE workshop ble det sendt ut en evaluering til både kjøpere
og selgere. 76 % av de norske deltakerne (selgnerne) var totalt sett fornøyd med 
arrangementet, og over 83 % av kjøpere var totalt sett fornøyd. I overkant av 83 % 
av kjøperne var også fornøyd med kvaliteten på de norske tilbyderne som deltok, 
og samtlige melder tilbake at de er mer positive til Norge som MICE-destinasjon
enn før arrangementet.

Tilrettelegge for arenaer hvor norsk næring kan møte 
potensielle kjøpere - Russland



Salgsutløsende aktiviteter som gjennomføres i Innovasjon Norges (IN) egen regi måles gjennom egne evalueringer som sendes 
deltakerne i etterkant av en aktivitet. Vi ser på hvor fornøyd kundene er innenfor følgende kriterier: 

• IN - organisasjonsrollen
• IN – rådgiverrollen
• Effekten av aktiviteten (kortsikt)

Hvordan måler Innovasjon Norge (IN) effekten av det vi gjør innenfor B2B?

Leads/forespørsler
Innovasjon Norges rolle er å legge til rette for at norske MICE-aktører får økt salg internasjonalt. 
De fleste forespørsler (RFP’er) går direkte til norske aktører og ikke via Innovasjon Norge. Det vil 
si at Innovasjon Norge ikke sitter på sluttresultatene, om det til syvende og sist blir resultater 
for de norske aktørene som deltar via de aktiviteter Innovasjon Norge tilbyr. 

De forespørsler som kommer via Innovasjon Norge, og de eksempler på konkrete resultater 
som næringen innimellom deler med oss, sammen med resultatene fra INs evalueringer, gir 
imidlertid samlet sett en god indikasjon på om de operative aktivitetene treffer eller ikke. 

I 2021 fikk Innovasjon Norges utekontor flere leads som har blitt videresendt norske partnere. 

@
Stockbilde



• Egne MICE-filmer ble lansert i år. Disse er tilgjengelige for hele 
næringen og kan lastes ned via Innovasjon Norges innholdsbank: 
Norway Brand Centre (brandnorway.no)

• Innovasjon Norges innholdsbank fylles også gradvis opp av nye 
relevante bilder for MICE-næringen. Dette er et kontinuerlig
arbeid som vi også fortsetter med i året som kommer. Har dere
gode bilder dere vil skal være tilgjengelig nasjonalt, I Norway 
Brand Center? Tips oss gjerne!

• I løpet av høsten 2021 har Innovasjon Norge produsert 3 ulike
ukens “stories” som skal publiseres og distribueres på nyåret
2022. Ukens stories er små videoer med fokus på et spesifikt
tema. I tilknyting til hvert tema er det utarbeidet en egen
artikkel på Visitnorway.com/meetings. Målet er å sikre at Norge 
er “top of mind” og få potensielle kunder inn på nettsiden. 

Stadig påfyll i Innovasjon Norges verktøykasse

https://content.brandnorway.no/


Og ikke minst ble nye internasjonale nettsidene lansert våren 2021 
www.visitnorway.com/meetings

http://www.visitnorway.com/meetings


Tusen takk!
www.innovasjonnorge.no


