
B2B (Business-to-Business) 
Aktiviteter 2019
Kriterier og retningslinjer for deltakelse



Man må: 
• være moden for det internasjonale markedet
• tenke langsiktig i forhold til den internasjonale satsingen

Vi anbefaler ellers å se til de syv spørsmålene om markedsoriengering som benyttes I Canvas-modellen: 
• How do you describe your market?
• What are the customer’s needs?
• Why should the customer choose your product?
• How will they learn about and buy your product?
• Who are your most important competitors?
• Why are they chosen?
• How can you be different from or more attractive than your competitors?

Kriterier som må oppfylles for å delta på Innovasjon Norges (IN) internasjonale 
B2B-aktiviteter



Man må: 

• ha god forståelse for hva som kreves for å oppnå resultater når man jobber med B2B aktiviteter internasjonalt, 
inkludert  forberedelser som kreves i forkant og oppføling som kreves i etterkant av en aktivitet

• som produkttilbyder: 
• være konsistent i forhold policy rundt prissetting, for alle nivåer av B2B salgsledd (nettopriser/bruttopriser/provisjon)
• ha bookbare produkter med rask responstid gjennom hele året (minimum mulig å bestille via e-post)

• beherske engelsk muntlig og skriftlig

• ha gode nettsider med informasjon på engelsk

Kriterier som må oppfylles for å delta på Innovasjon Norges (IN) internasjonale 
B2B-aktiviteter



Norske partnere/bedrifter som kjøper seg inn på Innovasjon Norges (IN) internasjonale B2B-
aktiviteter skal kunne forvente at IN:
• gir nødvendige og relevante råd i forkant om aktiviteten er relevant for partneren å delta på
• inviterer relevante kunder fra markedet
• planlegger og gjennomfører planlagte aktiviteten på en profesjonell måte

IN må kunne forvente følgende fra de norske partnerne/bedriftene som deltar:
• setter seg inn i kundene de skal møte i forkant 
• at de gjør nødvendige forberedelser i forkant av en aktivitet og følge opp kunder de har møtt i 

etterkant
• setter seg inn i markedet (eksempelvis gjennom å delta på webinar/seminar i forkant i regi av IN)
• deltar gjennom hele aktiviteten når kunder er til stede
• overholde frister

Forventningsavklaringer



Målrettet /skreddersydde partneraktivitet i et marked: 
Partner dekker operasjonelle kostnader ved gjennomføring av aktiviteten på markedet (f.eks. lokalleie, 

lokale transportkostnader, mat osv.)

INs lokale kontor i markedet skreddersyr aktiviteten i tett dialog med partneren og i henhold til partnerens 
ønske. Aktiviteten må også være relevant i forhold til markedets behov. INs lokale kontor inviterer 
relevante kunder og har ansvaret for gjennomføringen. 

B2B messe: 
Innovasjon Norge har ansvaret for alle kostnader knyttet til å leie standplass, bygge stand (inkl. alt relevant 

utstyr på stand), markedsføre Norges og deltakende bedrifter i relevante kanaler. 
IN kontoret inviterer til et partnerseminar, før eller under messen. I tillegg kan det inkluderes andre 
elementer i prisen, tilpasset markedets behov. 

Kostnad- og ansvarsfordeling felles aktiviteter



Visningsturer/Famtrips (for individuelle og grupper)
 IN dekker transport av kunder til og fra aktuell destinasjon for visningsturen, samt dekker alle kostnader knyttet 

til INs egen representants deltakelse.

 Destinasjonen (og dens partnere) dekker kostnader knyttet til oppholdet (overnatting, lokal transport, mat og 
drikke, guiding, aktiviteter etc.)

 Destinasjonen utarbeider et program i tett dialog med IN (spisset ut fra hva målet med visningsturen er).

 IN inviterer relevante kunder, håndterer påmelding og all dialog i forkant, inkludert innhenting av relevant 
informasjon om kunden. 

 IN arrangerer et informasjonsmøte i forkant av turen (for eksempel på Skype), for alle norske leverandørene 
som er inkludert i det endelige programmet.

Kostnad- og ansvarsfordeling felles aktiviteter



Workshops
 IN har ansvaret for alt det praktiske knyttet til en workshop, samt alle kostnader knyttet til gjennomføringen av 

en workshop (leie av lokale, mat, teknisk utstyr)

 INs lokale kontor har ansvaret for å klargjøre produkt- og markedsmanualer

 INs lokale kontor inviterer deltakende partnere til et webinar/seminar, enten før eller under workshopen, for å 
gi en oppdatering på viktige trender etc. i markedet, samt gi god innsikt i de kundene partnerne vil møte 

 I tillegg kan det inkluderes andre elementer i prisen, tilpasset markedets behov

Kostnad- og ansvarsfordeling felles aktiviteter



Alle aktiviteter som gjennomføres i regi av Innovasjon Norge (IN) skal evalueres

• IN har ansvaret for å sende evaluering til alle partnere og kunder involvert i aktivitetene, samt sende resultatene 
til norsk næring når disse foreligger

• Follow-up møte i etterkant (webinar/skype)

Pris
• Pris per aktivitet er oppgitt i aktivitetsbeskrivelsene publisert på INs innsiktsportal. 

• Alle priser er oppgitt uten MVA.

Evaluering 



Så fort det er bekreftet hvilke aktiviteter en leverandør skal delta på, vil en samarbeidsavtale
utarbeides og signeres (med unntak av NTW). 

Avtalen skal inneholde de aktiviteter partneren/bedriften har meldt seg på inneværende år, inkludert
samlet pris og pris per aktivitet. 

“Ad hoc”-aktiviteter skal unngås, men kan godkjennes unntaksvis dersom IN har kapasitet. 
Dersom andre aktiviteter avtales gjennomført i løpet av året, som ikke er inkludert i 
samarbeidsavtalen, bekreftes disse med pris i en e-post, og arkiveres som vedlegg til avtalen. 

Samarbeidsavtale



Fakturering av aktiviteter skjer fortløpende etter at aktiviteten er gjennomført, og faktura utstedes
fra INs kontor i det markedet aktiviteten er gjennomført, i lokal valuta. 

Internajonale aktitiviteter faktureres fra INs hovedkontor, med unntak av ITB Berlin og WTM London.

Fakturering



Tusen takk!
www.innovasjonnorge.no
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