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Aktiviteter 2022

Innovasjon Norge jobber med å tilrettelegge for aktiviteter og utvikling av 
verktøy som kan gjøre jobben til kongressbyene og deres partnere i Norge 
bedre. Målet med satsingen er å øke antall internasjonale kongresser til Norge.

Kongressbyene i Norge består per i dag av: VisitOslo, VisitBergen, 
VisitTrondheim, Møtebyen Kristiansand, Region Stavanger, VisitTromsø og 
VisitBodø.

I likhet med 2020 og 2021 ble starten på 2022 også preget av pandemi, men 
med lettelser knyttet til testing, restriksjoner og smittevernstiltak. Det var 
dermed i januar og februar stor usikkerhet om man klarte å gjennomføre årets 
planlagte kongresser og aktiviteter. Ikke nok med det så vi Russlands invasjon i 
Ukraina i slutten av februar som igjen skulle skape usikkerhet og få store 
konsekvenser for Europeiske land på mange områder.

Vi har gjennomført en del fysiske arrangementer i andre halvår i 2022; 

kompetansehevingskurs, workshop, hatt arrangement ifm med tilstedeværelse 

på de internasjonale messene; IMEX, Frankfurt og IBTM Barcelona. I tillegg fikk 

vi også i år muligheten til å ha stand og arrangement på Arendalsuka som har 

blitt en viktig arena å være på for kongressbyene.

.

Innledning kongressåret 2022
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Statistikken for kongressåret 2022 blir oppsummert først i 
februar, men her er noen av høydepunktene av fysiske 
kongresser i 2022; 

• Routes Europe, samlet 1500 flyselskap/rutenettplanleggere 
fra Europa i mai til Bergen

• Stavanger samlet 4000 mennesker til Clean Energy Summit
og ONS gikk sin gang igjen i august. 

• I juni Oslo var  EVS – International Electric Vehicle
Symposium & Exhibition et av høydepunktene. Verdens 
største El-bil kongress samlet 2200 delegater fra hele 
verden.

• Til Trondheim kom 400 delegater til Scandinavian Society 
for the Study of Diabetes i mars.

• I Tromsø ble The Midnight Sun Conference for Patient-
Centered Artificial Intelligence arrangert i juni med 350 
deltakere fra hele verden. 

• I Bodø gikk International Society of Fish and Shellfish 
Immonology av stabelen i desember.

• I Kristiansand samlet fagmiljøet på UIA nærmere 500 til
World Finance Conference i august.

Kongresser i Norge 2022 –
hele Norge hele året!Innledning kongressåret 2022

Hovedfokuset i 2022 har ved siden av ovennevnte operative 
aktiviteter vært å samle kongressbyene til dialog og samhandling 
gjennom aktiviteter og månedlige teamsmøter. Vi har også gjort en 
revidering av strategien basert på post Covid, og for å oppdatere oss 
og tilpasse retningen i forhold til en verden der det kreves mer 
dokumentasjon og hvor destinasjonsimage (politisk stabilitet, 
helsehåndtering, sikkerhet, bærekraft etc.) har blitt enda viktigere.

Bærekraftig utvikling

Bærekraftstiltak har blitt enda viktigere å dokumentere og vise til når 
man søker internasjonale kongresser. VisitOslo og VisitBergen har 
jobbet målrettet de siste årene med å dokumentere 
bærekraftsmålene. Og endelig viser denne dokumentasjonen 
resultater og plasserer seg på nr 2. (Bergen) og 10. plass (Oslo) i 
Global Destination Sustainaibility index 2022. Indexen er en global 
rangering (program) på destinasjonsnivå med 100 destinasjoner over 
hele verden som deltakende. Byene går foran med et godt eksempel 
for andre destinasjoner i hvordan systematisk jobbe for å 
dokumentere bærekraftstiltakene. Flere av kongressbyene har også 
startet merket for bærekraftig destinasjoner og er i godt gang med 
dette arbeidet.
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1. Deltagelse på nasjonale og internasjonale møteplasser / nettverk for å 
markedsføre Norge som kongressland og møte internasjonale kunder

2. Delta og tilrettelegge for aktiviteter og møteplasser som  øker 
kompetanse og bidrar til erfaringsutveksling og utvikling

3. Utvikling av verktøy som kan hjelpe kongressbyene i sitt 
salgsarbeid

4.     Ressurs og kompetansestøtte

5.     Statistikkarbeid

Fokus for 2022 - kongressegmentet
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Aktiviteter 
I Norge – for norsk næring
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Stand og seminar på Arendalsuka, august 2022

• 5 dager på stand for å sette kongress og arrangement  på 

agendaen hos politikere, næringsliv og norske foreninger og 

organisasjoner. 

• Arrangement på Vision of the Fjords med tittelen

‘Arrangementer i Norge – Mulighetenes Arena.’ I år med 

inviterte foredragsholder Espen Hauge, President i Avere og Jon 

Askeland, Fylkesordfører i Bergen. Vår egen styreleder, Gunnar 

Bovim innledet på vegne av Innovasjon Norge. I år utvidet vi med 

hele arrangementsbegrepet fra kongress til idrett og 

kulturarrangement. Les mer her

• Det ble sendt ut ca 400 invitasjoner og det kom til sammen 50 

deltakende, som var veldig bra i konkurransen med 3000 andre 

arrangementer denne uken. 

• Det ble produsert film, flyers og roll up.

• Deltakende var VisitTromsø, Region Stavanger, Visit Oslo, Visit

Bergen  og Møtebyen Kristiansand.

• Dette er en arena hvor vi treffer mange ressurspersoner både 

innenfor næringsliv, det offentlige og akademia for relativt liten 

økonomisk innsats. 

https://business.visitnorway.com/no/nyheter/2022/arendalsuka-byr-p-muligheter-for-kongressbyene/?fbclid=IwAR2blgayjjHBYkucQOihj-0VHN_iy3c_upZ4JJOBg8k6mQ-LM2EEgVwoAc8


•

Invitasjonsfilm til ‘Mulighetenes Arena - Arrangementer i Norge –
på Vision of the Fjords



•

Kompetansehevingskurs Oslo mai 2022, Del 2

Kompetansehevingskurs del 1 ble gjennomført i Bergen i 
oktober 2021. Kurset ble opprettet og tilpasset 
destinasjoner/nyansatte i convention bureauene evt øvrige som 
jobber med norske fagmiljøer.                                                                                               

Jørn Holst Kristiansen (tidligere ansatt i Gyro Conference AS) var 
kursholder og har mye nyttig erfaring å dele for hvordan man 
effektivt bør jobbe med fagmiljøer og hva som skal til for å 
etablere- og posisjonere seg som en kongressdestinasjon.  

I kongresstrategien er arbeidet med fagmiljøer det viktigste 
innsatsområdet for et convention bureau til å lykkes i 
kongressarbeidet. Vi så derfor et behov for å rette fokuset mot 
fagmiljøene og oppdatere seg på hva deres motivasjon og 
hensikter, og ikke minst hvordan man jobber seg frem i dette 
segmentet. 

Det ble 15 deltakende fra næringen på introduksjonskurset som 
også inneholdt gode diskusjoner på hvordan man bedre kan 
samarbeide. 
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Workshop revidert kongresstrategi

• Interne utviklingstrekk og ikke minst samfunnsmessige og 
markedsmessige endringer etter covid og gjennom 2022 gjør 
at det er nødvendig med en revisjon av strategien.

• Vi vil i periode 2023 – 2030 ha en oppdatering annenhvert år 
både ift langsiktige prioriteringer og kortsiktige tiltak for å 
sikre stødig kurs og omstilling, relevans og utvikling.

• Strategien fra 2020 vil ligge til grunn, men revidert med ny og 
oppdatert innsikt, endringstrekk, prioriteringer og hovedgrep, 
samt en oppdatert tiltaksplan.

• Revidert utgave vil bli klar februar 2023.

•



•

Aktiviteter for norsk 
næring - internasjonalt
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• I samarbeid kongressbyene arrangerte
vi Norway Association dinner på
Aureus Frankfurt

• 12 kunder frar internasjonale
associations deltok på arrangementet

IMEX Frankfurt, Norway event: Association Dinner mai 2022

• Deltakende kunder:

• European Academy of Allergy and Clinical 

Immunology

• World Society of Intravenous Anaesthesia

• European Federation for Non-Destructive Testing

• ederation of the Experiment in International Living

• Global Communication Association

• International Family Therapy Association

• International Institute of Welding

• International Society for Prevention of Child Abuse 

& Neglect

• Kaiser Permanente International

• My Mindful Way of Life LLC - Workshop Retreats

• Sigma Tau Delta International English Honor 

Society

• World Association for Medical Law

https://www.aureusfrankfurt.de/
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• IBTM Barcelona er en god arena for å møte 
associaton kunder

• Bergen Convention Bureau og Region Stavanger 
og Innovasjon Norge var også med på 
association middag i regi av Julie Watterston 
Associaties. 30 interessante kunder deltok på 
arrangementet. 

IBTM Barcelona + deltakelse på Association Dinner

Foto: NPG



•

• Det er store konsentrasjoner av 
organisasjoner som er basert i Nederland og 
spesielt i Belgia. Fra nov. 2022 har vi derfor 
engasjert Julie Watterston Associaties til å 
gjøre en kartlegging av potensielle kunder i 
dette markedet.

• I arbeidet med å formidle hvor egnet Norge 
er som kongressland, og stimulere norske 
fagmiljøer til å søke om kongresser 

Dette til oppfølging i 2023.

Kartlegging

Det internasjonale organisasjonsmarkedet,  Belgia / Nederland 
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Kompetanseheving og 
nettverk
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• Gyro Conference ble valgt til årets arrangør av 
den internasjonale konferansen IACPO Edge 
på Lillehammer.

• IN kongress var bidragsyter til 
arrangementet og deltok på seminaret. 

• Deltakende var internasjonale 
bransjespesialister fra Europeiske CVB, 
Associations, PCO’s , Kongressentre etc.

• Fra norsk næring var VisitOslo, Trondheim 
Spektrum, Region Stavanger, 
VisitLillehammer, Nova Spektrum og  Gyro 
Conference

IAPCO Edge, Lillehammer, hybrid conference 8.-10. mars 2022

Les mer her EDGE LILLEHAMMER - IAPCO’S 
FIRST EVER HYBRID EDGE - Issuu

https://issuu.com/iapco/docs/pco_may_2022_pages_issuu/s/16053676


•

ICCA Congress, Krakow 
Foto: Nordic Chapter

ICCA Nordic Chapter meeting, Reykjavik i mars 
Foto: Norsk delegasjon

ICCA aktiviteter med næringen 2022
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Utvikling av 
verktøykassen

Nettsider og arrangementskalkulator
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Se link her: Bransjesider kongress

1. Nettsider for bransjen

• Nye nettsider på Innsikt for potensielle arrangører

av kongresser lansert i februar 2022.

• Kongresser (visitnorway.com)

2. Nettsider for potensielle arrangører

Nettsider på innsikt

https://business.visitnorway.com/b2b/kongress-satsing-pa-internasjonale-kongresser/?guid=63faf2a5-6812-4924-9973-6bd353344747&preview=true
https://business.visitnorway.com/no/kongresser/
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• I Kultur og Idrettssatsingen har vi gjennom flere år hatt 
arrangementskalkuatoren til å måle økonomisk 
verdiskaping i en region som følge av et arrangement. 

• Det har vært behov for utvikling og arrangement i utvidet 
betydning derav måle verdiskaping også av kongresser. 

• Menon vant anbudet om å utvikle en webbasert og digital 
arrangementskalkulator. 

• Arrangementskalkulatoren skal også se på CO2 utslipp og 
bærekraftstiltak under arrangementene.

• Kalkulatoren må kodes, det må utarbeides databaser og 
tekniske løsninger for innlogging og lagring av data, samt 
designes. 

• Planlegges ferdigstilt våren 2023

Arrangementskalkulator med kongresstilpasning

Foto Nor-Shipping



Mer info?

https://business.visitnorway.com/b2b/kongr
ess-satsing-pa-internasjonale-kongresser/

Eller ta kontakt med:
Elisabeth Bugge, Seniorrådgiver Kongress.
Elisabeth.alethe.bugge@innovasjonnorge.no

https://business.visitnorway.com/b2b/kongress-satsing-pa-internasjonale-kongresser/?guid=63faf2a5-6812-4924-9973-6bd353344747&preview=true


Tusen takk!
www.innovasjonnorge.no
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