
B2B rapport 2022– 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.

Pandemien er ikke over, vi påvirkes fortsatt av den. Men det er 
gledelig at vi kan legge bak oss et år hvor vi igjen har hatt 
muligheten til å gjennomføre fysiske B2B-aktiviteter. Gjennom 
hele 2022 har Innovasjon Norge gjennomført B2B-aktiviteter i 
prioriterte markeder og på internasjonale arenaer, hvor norsk 
næring har fått møte internasjonale kjøpere. 

I denne rapporten gir vi en oppsummering av hva Innovasjon 
Norge har gjort innenfor B2B-MICE-corporatearbeidet i året 
som gikk. Og hvilke resultater som er oppnådd. 
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➢ Tilrettelegge for fysiske arenaer hvor norsk 
næring kan møte potensielle kjøpere  

➢ Holde interessen for Norge i markedene oppe

➢ Opprettholde dialogen med de viktigste 
kundene i de prioriterte markedene og sikre god 
markedsinnsikt

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

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



Deltakelse på de viktigste internasjonale B2B-messene

IMEX Frankfurt
Norsk stand hvor 13 

norske bedrifter deltok

IMEX Americas
Nordisk stand hvor vi 

deltok sammen med 7 
norske bedrifter

IBTM World 
Norsk stand hvor 18 

norske bedrifter deltok
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Viktigheten av deltakelse på de internasjonale B2B-messene

Antall kjøpere som deltar 
på de internasjonale B2B-
messene er ikke tilbake på 
samme nivå som før 
pandemien, men øker 
gradvis. Og spesielt under 
IBTM var det god kvalitet på 
møtene, og konkrete 
spørsmål og forespørsler. 
Enkelte partnere har også 
meldt om konkrete salg 
som følge av møtene de har 
hatt under messene. 

At samtlige norske partnere 
som deltar på IMEX og 
IBTM melder tilbake via 
evalueringen at de «helt 

sikkert» eller 
«sannsynligvis» kommer til 

å delta igjen bekrefter 
viktigheten av at Innovasjon 

Norge tilbyr denne 
aktiviteten til næringen 

innenfor B2B MICE-arbeidet 
også i fremtiden. 



TMS en årlig B2B-messe som gjennomføres i London. Her samles 
hele den britiske møte- og konferansenæringen. Hovedvekten av 
kundene er fra Storbritannia, men det er også en stor andel av 
internasjonale kunder tilstede på denne messen.

I 2022 deltok Innovasjon Norge med egen stand og 8 norske 
bedrifter. Det ble i alt gjennomført 81 møter. Kvelden før Meetings 
Show deltok partnerne dessuten på en minglekveld arrangert for 
"hosted buyers" av North Star Events.

TMS er en viktig møteplass på det Britiske markedet og Norge bør 
fortsette å være tilstede. I 2023 kommer vi imidlertid til å stille 
med en mindre stand, da det ikke er en egnet plass for alle, kun 
etablerte/større aktører. 

The Meeting Show (TMS)



Endelig kunne vi igjen invitere til en fysisk gjennomføring
#MeetInNorway, etter to år med digitale versjoner.

#MeetInNorway er en årlig B2B workshop for Møte- og
Insentivbedrifter i Norge, hvor bedriftene får muligheten til å møte
internasjonale kjøpere gjennom forhåndsbookede 1-1-møter. 
Arrangementet gjennomføres ulike steder i Norge. I 2022 var det 
Bodø som var vertskapsdestinasjon og Innovasjon Norge planla og
gjennomførte arrangementet i tett samarbeid med Visit Bodø. Stor
takk til Bodø for godt vertskap!

I tillegg til selve workshopen gjennomføres sosiale
nettverksaktiviteter på ettermiddag og kveld, noe som gir en ekstra
verdi til B2B-møtene. Det skaper gode relasjoner mellom kjøpere og
selgere, noe som er viktig for å skape resultater på sikt.

Totalt deltok 40 bedrifter på #MeetInNorway: 20 norske selgere og
20 internasjonale kjøpere fra 7 ulike land, med størst andel fra
Storbritannia tett etterfulgt av Tyskland.

MeetInNorway B2B workshop i Bodø

@Kontrafei/Visitnorway



Antall forhåndbookede 1-1-møter: 267

Overordnet tilfredshet med arrangementet

• Selgere: Score på 8 av 10 mulige

• Kjøpere: Score på 9,7 av 10 mulige

Kvaliteten på møtene

Både selgere og kjøpere var svært fornøyd med kvaliteten på møtene. Samtlige svarte

“satisfied” eller “very satisfied” på dette spørsmålet i evalueringen.

Hvor trolig er det at din bedrift vil delta på #MeetInNorway I fremtiden?

• Selgere: 50 % svarer “helt sikkert”, 50 % svarer “sannsynligvis”

• Kjøpere: 60 % svarer “helt sikkert”, 30 % svarer “sannsynligvis” og 10 % “vet ikke”

I evalueringen fikk vi mange konkrete tilbakemelinger på alle elementene i

arrangementet, og disse vil vi ta med oss inn i planleggingen av #MeetInNorway 2023.

Resultater fra #MeetInNorway 2022

@Kontrafei/Visitnorway

@Kontrafei/Visitnorway



Det å invitere potensielle internasjonale kjøpere til visningstrurer (FAM trips) er en
effektiv mate å synliggjøre hva Norge har å by på innenfor møte- og insentivsegmentet.

I løpet av 2022 har over 40 internasjonale kjøpere deltatt på 4 ulike visningsturer i
Norge.

Turene gikk til følgende destinasjoner:

• Bergen

• Bodø

• Oslo

• Trondheim

Evalueringsskjemaer sendes til deltakerne etter hver enkelt tur, og de 
vertskapsdestinasjonen får tilsendt resultatene av disse, slik at de kan få nyttig innblikk i
hvilke produkter og opplevelser som treffer og er mest attraktive for kundegruppen. 
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. Det er alltid enklere å selge noe du selv har
erfart og kan stå inne for.

Noen av deltakerne hadde vært i Norge tidligere og/eller solgt Norge som destinasjon, 
men for flere av deltakerne var dette aller første gang og en uoppdaget destinasjon.

FAM trips

Foto: Kontrafei/Visitnorway



SoMe-glimt fra 
FAM trips 2022



Storbritannia - gjennomførte aktiviteter i markedet
C&IT Corporate forum– Dato: 28-1. mars

Visit Bergen og Innovasjon Norge (IN) deltok på denne workshopen, der vi møtte 

endekunder, ikke agenter. 34 britiske kunder deltok og vi hadde møte med rundt halvparten 

av disse. Dette var en av de første møteplassene etter pandemien og like før krigen brøt ut i 

Ukraina så optimismen og interessen for Norge var høy.

Destination Alliance Association Lunch - Dato: 11. Februar

Dette er en årlig nettverkslunsj arrangert av Destination Alliance, en interessegruppe for 

nasjonale Convention Bureau i UK. Temaet for nettverkslunsjen var bærekraft og 

tilstedeværelsen av kvinner i energisektorer. Eventet var preget av Covid, noe vi merket på 

noe frafall i gjestelisten, samt at vår partner VisitOslo måtte trekke seg i siste liten. Allikevel 

stilte rundt 15 representanter fra PCOer og Associations

Moulden virtual destination forum – Date: 13. April

IN deltok med Hurtigruten Svalbard på en digital workshop der vi hadde speed-date med 17 

britiske kunder. Dette er en tids- og kostnadseffektiv måte å holde kontakt med Britiske 

kunder på. Det er mulig at virtuelle møteplasser ikke blir prioritert i 2023 gitt at samfunnet 

har åpnet og mennesker har behov for å møtes fysisk igjen. Men, det er et format som ikke 

bør undervurderes for fremtiden.



Storbritannia - gjennomførte aktiviteter i markedet

Fam trip til Oslo i samarbeid med Thon Hotel og VisitOslo – Dato: 16-19. Juni

Innovasjon Norge (IN) i samarbeid med Thon Hotels og VisitOslo inviterte 8 topp 

byråer fra UK til en Fam-trip til Oslo. Fam-trips er en av de beste måtene å selge 

Norge, siden det fremdeles er lav kunnskap om Norge i Storbritannia. En godt 

gjennomført Fam-trip som dette var, skaper gode Norges-ambassadører i viktige 

byråer.

C&IT festival of forums i Glasgow – Dato: 26-29. Juli

IN deltok med Arctic Norway Convention Bureau. Dette er C&ITs største årlige 

arrangement og det har vært et meget bra arrangement tidligere år. I 2022 var 

antall kunder og kvaliteten på kundene skuffende. Dette kan ha vært et resultat 

av at britiske byråer var veldig travle, at aktivitetsnivået var høyt og at byråer led 

av mangel på arbeidskraft. 60 britiske kunder deltok. Det var en blanding av 

Associations, Corporates og byråer. Vi hadde rundt 12 en-til-en møter, men i 

tillegg også flere muligheter til å nettverke med kundene under opplegget.



Storbritannia - gjennomførte aktiviteter i markedet
The M&IT Awards dinner

Innovasjon Norge (IN) deltok på M&ITs awards dinner, som er det største 

nettverksarrangementet i bransjen og hvor aktører hedres. Dette er en 

viktig møtearena og et sted der norske partnere møter britiske byråer på en 

uformell måte. Norge var nominert som "Best foreign Convention Bureau"

Fagdag og "The Green Palette of Norway" - Dato: 28. Sept

Nettverksarrangement med fokus på bærekraft der 9. Norske partnere fikk 

presentert seg og sitt produkt til 18 britiske kunder, etterfulgt av en cocktail 

mixology klasse og en norsk inpirert nettverksmiddag. 

Destination Alliance conference producers event – Dato: 16. Nov

IN i samarbeid med 7 andre destinasjoner fra Destination Alliance inviterte 

14 arrangører av store internasjonale arrangører på en jule middag på The 

Escoffier Room, en restaurant drevet av studentene på Westminster 

Kingsway College. Dette var et intimt, kosteffektivt event der man fikk god 

kontakt med kundene



MICE by melody 

Dato: 31. august i Frankfurt og 1.september i 
München

Til sammen deltok 3 norske partnere på dette
bransjearrangementet. Dette var et nettverksevent, 
hvor de norske partnerne møtte 20 tyske MICE-kunder
i Frankfurt og 35 MICE- kunder i München. Det var 
første gang vi deltok på dette bransje-eventet og
forventningene ble dessverre ikke helt innfridd. Stedet
og nettverksmulighetene under arrangementet i
Frankfurt fungerte bra, men i München fungerte det 
ikke optimalt. De tyske MICE-kundene var ikke
relevante nok. Vi planlegger derfor ikke for deltakelse
på MICE by melody neste år.

Tyskland - gjennomførte aktiviteter i markedet



Tyskland - gjennomførte aktiviteter i markedet

Norsk Kulinaria Food Festival– Dato: 6. oktober i Köln

Et flott og formelt kulinariske kvelds arrangement hvor Innovasjon Norge 

inviterte 22 event agentene og bedrifter til en hyggelig kveld med 

førsteklasses lokalmat fra Trondheim/Trøndelag, den Europeiske regionen 

for gastronomi i 2022. På arrangementet i Köln deltok 6 norske MICE 

partnere. De fikk mange nyeog relevante kundekontakter. Noen av de 

norske partnerne som deltok reiste til og med hjem igjen med konkrete 

bestillinger. Dette nettverkseventet var det første fysiske arrangementet 

ettter pandemien i Tyskland, hvor vi fikk formidlet at vi i Norge er klare til å 

ønske tyske MICE-gjester velkommen igjen. Visit Trondheim/Trøndelag 

reiseliv var hovedpartner med egen presentasjon, og de hadde med en 

egen lokal kokk fra Trondheim som presenterte trøndersk mat og drikke. 

Norske partnere var veldig fornøyde med opplegget og ga tilbakemelding 

om at de vurderte kjøperne som deltok som relevante/veldig relevante.

@visitnorway



Gastronaut Norge – Oktober

Målet med denne aktiviteten var å vise de svenske
kjøperne hvilket potensial det å prate om og selge
norsk mat og norsk matkultur kan ha. Mat og 
bærekraft er viktige elementer i det svenske markedet, 
og det å trekke frem hva Norge har å by på og gjøre
dette kjent blant svenske kjøpere er viktig. 

Sammen med norske partnere ble en flott palett av 
norsk matkultur fra sør til nord presentert. Eva Jilkén, 
som har spesialisert seg på strategi innenfor
matturisme, holdt en presentasjon. 

Denne aktiviteten var for selgere og kjøpere innenfor
både møte- og incentivesegmentet og ferie- og 
fritidssegmentet. 

Sverige - gjennomførte aktiviteter i markedet



Sverige - gjennomførte aktiviteter i markedet

Möten & Events

Messen Möten och Events er Nordens største møteplass 

for alle som booker og arrangerer konferanser, møter og 

events. Det er viktig at Norge som møtedestinasjon er 

synlig på denne messen. 

VisitNorway deltok med egen stands på messen, og 

hadde med seg  Thon Hotels representant i Sverige som 

partner. 



• Impressions organic: 163 824

• Impressions totally: 6 200 356

• Clicks organic: 7519

• Clicks sponsored: 8711

• Reactions: 5 059

• Comments: 130

• Reposts: 287

• Average engagement rate organic: 7.18 % (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 litt over 

1800 ved årsskiftet 2021/2022 til over 3000 ved årsskiftet 2022/2023.  I tillegg kan vi vise til følgende resultater: 



Holde interessen for Norge i markedene oppe
LinkedIn-kampanje: «What happens in Norway does not stay in Norway»

Målet med kampanjen var å løfte verdien av å møtes fysisk. Og at når det gradvis ble mulig igjen etter pandemien, og gradvis ble mer 
aktuelt for bedrifter å samle kollegaer fysisk, skulle Norge være "top of mind" når det kom til valg av destinasjon.
Møter i kombinasjon med aktiviteter og opplevelser i naturen har vi spilt på lenge i vår kommunikasjon internasjonalt. Det har vi over 
tid fremhevet som Norges USP: At nettopp den kombinasjonen gjør noe med dynamikken i en gruppe og at verdien av det som skjer i
disse møtene tar bedriften og de ansatte med seg hjem igjen, som konkret ROI.

Kampanjen ble kjørt i mai 2022 som en LinkedIn-kampanje, med hovedfokus på følgende markeder:
• Storbritannia - primært
• Tyskland - primært
• Nederland
• Danmark
• Sverige

Egen landingsside ble laget på visitnorway.com/meetings med relevant informasjon og med relevante linker. På siden ligger også 
filmen som ble benyttet i kampanjen: Face-to-face works best | "We are all in the people business" (visitnorway.com)

https://business.visitnorway.com/en/meetings/face-to-face-works-best-we-are-all-in-the-people-business/


Meet in Norway restart
Oppsummering av hovedresultatene og generell kanalanalyse 

20

LinkedIn

Det ble i denne kampanjen annonsert på LinkedIn mot 6 ulike markeder. 

5 land og en med medlemmer av relevante LinkedIn grupper. 
Vi hadde meget kostnadseffektiv CPM i alle markeder, og klikkrater rundt 
benchmark per marked i TELL fasen. 

CTR ligger litt under benchmark i TELL, bortsett fra den internasjonale basen av 
relevante LinkedIn medlemmer. 

Grunnet valutaendring i LinkedIn er det dessverre noe overspend som vil bli 
dekket av MediaCom.

Vi har også satt sammen en utdypende excel med resultater pr post. 

CTR faser og gjennomsnitt

*På tvers av alle land

Kanal Social

Sekunder sett* Sekunder sett kan kun hentes ut fra FB page insights på tvers av alle videoer (paid og organiske for alle aktiviteter) i et gitt
tidsinervall og ikke per kampanje, derfor har vi ingen mulighet p.t for å rapportere dette for social når det gjelder 
enkeltkampanjer.
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Materiell brukt - Social (Screenshots) Beste poster
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TELL: Høyest CTR



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.

Antall mottakere av det engelske nyhetsbrevet er i
overkant av 1.000. I tillegg sendes det ut en italiensk
versjon og en spansk versjon som har henholdsvis 500 
mottakere og 420 mottakere.

• Åpningsraten for B2B nyhetsbrev ligger på mellom
34,2 og 43,9 %.

• Klikkraten ligger på mellom 2,2 og 4,8 %

Holde interessen for Norge i markedene oppe – Nyhetsbrev

@stockbilde



Innovasjon Norge har også gjennom 2022 hatt jevnlig dialog med de viktigste kundene 
i de prioriterte markedene for å være oppdatert på  deres behov og yte den service de 
etterspør. 

Innovasjon Norges bransjeansvarlige på utekontorene holder seg kontinuerlig 
oppdatert på den generelle utviklingen i markedet. De fanger opp endringer som vil 
være viktig for Norge og norske aktører å være klar over for å sikre Norges andel av 
dette viktige markedet. 

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. 

I tillegg til det arbeidet våre bransjeansvarlige ute i det enkelte marked gjør, følger vår 
analyseansvarlige på reiseliv med på trender og utvikling innenfor reiselivsnæringen 
internasjonalt og har tilgang til rapporter og analyser som samlet sett gir Innovasjon 
Norge reiseliv et godt faglig grunnlag for å satse så målrettet som mulig også fremover. 
Og ikke minst gi gode råd til aktører i næringen. 

Opprettholde kontakten med de viktigste internasjonale kundene og sikre god 
markedsinnsikt



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 2022 fikk Innovasjon Norges utekontor flere leads som har blitt videresendt norske 
partnere. 

@Stockbilde



Under årets B2B workshop #MeetInNorway hadde vi med fotograf, 
som tok mange møte- og incentivesbilder, som nå er lastet inn 
i Innovasjon Norges innholdsbank. I tillegg fulgte det med fotograf-
og filmfolk på de to etterfølgende visningsturene, den ene i Bodø-
regionen den andre til Oslo. På begge turene ble det tatt en del 
bilder. Disse, sammen med en film fra hver av turene er også
tilgjengelig for næringen innholdsbanken.

I 2022 produserte Innovasjon Norge 5 filmer under paraplyen
"Discover Norway's delightful cities in just 3.000 steps". Målet er å 
vise hva en møte-/konferansedeltaker kan oppleve rett untenfor
møterommet dersom det er litt tid innimellom det faglige
programmet.

Innovasjon Norges vil også i 2023 har fokus på å fylle
innholdsbanken med nye relevante bilder og videoer, som også kan
være til nytte for næringen.

Har dere gode bilder dere vil skal være tilgjengelig nasjonalt, i Norw
ay Brand Center? Tips oss gjerne!

Stadig påfyll i Innovasjon Norges verktøykasse 



Tusen takk!
www.innovasjonnorge.no
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