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• Situasjonen i UK

• Etter en short-circuit lock down i november 2020 var 
forventningene høye for 2021

• Det ble klart i løpet av desember at viruset var ute av kontroll
og 4. januar ble en ny nasjonal lockdown beordret (-i realiteten
var det allerede lockdown i mange regioner av UK hele 
desember)

• 22. februar setter Boris ut en plan for å åpne økonomien – The 
Roadmap.

• Ingen datoer er satt i stein, det er datagrunnlaget som teller, 
men det går rette veien i UK med fallende smitte og en meget
vellykket utrulling av vaksinen

Bakgrunn



Undersøkelsen

• I perioden 4. desember – 4. mars har Hills Balfour på bestilling fra Destination 
Alliance*, gjennomført 5 undersøkelser for å ta pulsen på den britiske møte-
og konferansebransjen

• Målgruppen var sammensatt av byråer og sluttekunder

• Hele rapporten er tilgjengelig på Innovasjon Norges innsikt-sider, men i 
denne presentasjonen er det et sammendrag.

*Destination Alliance er en interessegruppe for internasjonale CVBs i UK

Bakgrunn



Resultat

• Som følge av Boris Roadmap 22. 
feb ser man en økt tillit til at 
live events vi finne sted

• Respondentene er dog veldig
bekymret for at leverandører
har gått konkurs og at de som
er igjen kommer til å være
fullbooket



• Fra og med Q3 har kunder
begynt å booke live events

• Men, en stor utfordring for 
respondenten er at mange 
prosjekter har blitt
forskjøvet grunnet Covid

• Mange har brukt det siste
året på administrasjon som
et resultat av å flytte eller
avlyse bestillinger

Results



• Det er overraskende
mange som tror de 
kommer til å arranger 
internasjonale eventer i år

• Mye er grunnet behov fra
internasjonale selskaper

Resultat



• Mange tror incentives vil fortsette å 
være viktig for å motivere ansatte
og øke markedsandel

• De tror også at etter en lang tid
uten å reise kommer incentives til å 
bli mer populære

• De som ikke tror incentives kommer
tilbake begrunner dette med at 
ansatte heller vil ha cash bonus

Resultat



• Sustainability, kultur  og
“legacy” var også viktige
faktorer som leverandører
bør fortsette å fokusere på

Results



• Fleksible T&Cs er det nye 
normale

• Stor variasjon hvorvidt
man forventer at venues 
har studio 

• Hvis de har det, forventer
man ikke nødvendigvis å 
betale mer

• God ventilasjon er også
forventet!

Results



• Respondentene forutsetter at alle 
salgs-areanaer forholder seg til
Covid-regler

• Men det er et sterkt ønske om å 
møte fysisk

• Salgsturer er mindre polulære enn
før pandemien da mange jobber 
hjemmefra, samt at byråer ikke er 
villige i 2021 til å ta i mot besøk fra
flere selgere på en gang 

Results



• Etter hvert som økonomien
åpner er færre villige til å 
delta på virtuelle eventer

• Messer, Association/Industry 
events er mest populære

Results



• Respondentene ønsker å 
holde kontakt med selgere

• De ønsker spesielt å vite
hvilke Covid-tiltak som er 
på plass

• Når RFPs kommer tilbake er 
det mer sannsynlig at de 
kontakter de som har 
oppretholdt relasjoner

Results



The Roadmap – Regjeringen håper:

17. Mai 

Å tillate business events i England under streng Covid protokoll (-piloter vil ta sted I forkant)

Reise blir tillat igjen, men dette er avhengi av R raten i andre land og mutanter

21. juni

Å løfte alle juridiske Covid restriksjoner på sosial kontakt. Dette er et viktig steg for å åpne møte og
konferanse sektoren.

MEN, husk The Roadmap ikke er basert på faste datoer, men på data grunnlag. Ingen ting er skrevet i
stein!

Hva er veien fremover for MICE bransjen i UK?



Tusen takk!
www.innovasjonnorge.no


