
 
 
 

 
Workshop ski touring 2022 
 

KRAVSPESIFIKASJON FOR ARRANGØRSTED  
 

 
Temaworkshop ski touring (topptur på ski) blir arrangert over en og en halv dag 
og en natt i mai måned. Ønsket tidspunkt er uke 18 eller 19, med oppstart 
mandag 2. eller mandag 9. mai. 
 
En søknad om å stå som arrangørsted skal inneholde elementene angitt nedenfor.  
 
PROGRAM 
 

• Arrangementet går over en hel og en halv dag, fra deltakerne ankommer 
innen kl. 12.00 dag 1 til avreise ca. kl. 15.00 dag 2.  

• Tilbudet skal inneholde forslag til program for dagene mht. selve 
workshopen, felles middag og sosialt arrangement dag 1.  

• Dag 1 skal det legges til rette for to seminarer, for hhv. kjøpere og selgere, 
som går parallelt med start kl. 14.00, samt en påfølgende felles sesjon.  

• Dag 2 foregår workshopen fra ca. kl. 9.00 til ca. kl. 15.00.  
• Innovasjon Norge dekker lokalleie og bespisning (middag dag 1 og lunsj 

begge dager) samt drikke til maten.  
• Vertskapsdestinasjonen får anledning til å profilere seg og sine produkter 

gjennom arrangementet.  
 
OVERNATTING 
 

• Det må legges til rette for og forhåndsbestilles ca. 50 rom for benyttelse av 
hhv. kjøpere og selgere. Innovasjon Norge dekker kostnaden for 
overnatting for kjøperne. For selgerne må det legges opp en booking-link 
der de selv kan booke og få en avtalt pris for oppholdet.  

• Alle rom må ha eget bad.  
• Det må oppgis pris pr. rom, med evt. pristillegg for dobbeltrom.  

 
LOKALER 
 

• Dag 1 er det behov for to mindre rom for hhv. kjøper- og selgerseminar, 
med kapasitet ca. 25 pers. i oppsett skole eller kino og alt nødvendig 
materiell for en presentasjon. Til fellessesjonen kan benyttes et annet og 
større rom dersom de to mindre ikke kan la seg slå sammen.  

• Dag 2 avholdes selve workshopen og det er behov for ett større rom med 
plass til ca. 15 bord med 4 stoler pr. bord. Evt. kan dette være de to mindre 
rommene brukt dag 1 som slås sammen.  



 

• Det er behov for kaffe, te og vann samt pausemat gjennom hele dagen 
begge dager. I tillegg lunsj på dag 2.  

• Det er behov for tilgang til gratis wifi gjennom hele dagen og dette må 
kunne kobles opp trådløst eller med kabel til de 15 workshop-bordene. Evt. 
kostnad dekkes av Innovasjon Norge. 

• Alle selgerbord må under workshopen ha tilgang til strøm, slik at deltakerne 
kan benytte egen PC gjennom hele dagen. 

 
KVELDSARRANGEMENT 
 

• Det legges opp til et felles arrangement for alle deltakerne før felles middag 
dag 1. Dette kan gjerne være i form av en eller annen aktivitet – team-
building, eller annet faglig og sosialt påfyll. Aktiviteten bør være relatert til 
tema for workshopen (toppturer på ski) og hvordan destinasjonen er 
tilpasset dette tilbudet.  

• Vertskapsdestinasjonen oppfordres til å tenke kreativt rundt hvordan 
selgere og kjøpere kan mingle i forbindelse med arrangement. Dette er 
også Vertskapsdestinasjonen anledning til å profilere seg og sine produkter 
overfor deltakerne.  

• Kostnader til kveldsarrangementet, unntatt selve middagen, og drikke og 
transfer til/fra sted for middag (hvis dette ikke ligger i umiddelbar nærhet 
til overnattingsstedet) må dekkes av arrangørsted. 

 
TRANSFERS, REISE TIL/FRA FLYPLASS/TOGSTASJON 
 

• Arrangørstedet må ha god tilgjengelighet med fly og ligge maks. to timers 
reise fra flyplass med gode, internasjonale forbindelser. 

• Arrangørstedet må ha en beliggenhet som betyr god og effektiv transfer 
til/fra flyplass, enten med buss eller tog. 

• Transfer-muligheter i forbindelse med ankomst og avreise til/fra flyplass, 
stasjon, kai o.l. må beskrives.  

 
PRISER 
 
Følgende priser må være spesifisert:  

 
• Pris for overnatting for hhv. kjøpere og selgere (på samme hotell). 
• Pris for lokalleie/konferansepakke begge dager, inkl. lunsj og pausemat 

begge dager. 
• Pris for middag dag 1. 
• Alle priser må være nettopriser direkte fra leverandør. Alle fakturaer fra 

underleverandører skal sendes Innovasjon Norge v. prosjektleder hvis 
ikke annet er avtalt. 

 
MILJØHENSYN 
 
Innovasjon Norge jobber med vekt på bærekraftige løsninger og ønsker 
miljøvennlige arrangementer. Følgende er derfor viktige faktorer som vil bli 
vektlagt i en søknad: 
  



 

• Hoteller/lokaler & leverandører som er miljøsertifiserte/har fokus på 
bærekraft prioriteres når det er mulig.   

• Ønsket er å sette sammen et program som betyr minst mulig buss-transfer 
og som benytter offentlig kommunikasjon når det er mulig. 

• Lokal og kortreist mat prioriteres i alle måltider. 
• Redusert matsvinn er vektlagt og det ønskes innspill på hvordan man kan 

redusere dette, f.eks. ved å gi bort rester av mat, unngå buffeter osv. 
• Vertskapsbyen sender in en kort beskrivelse om deres miljøvennlighets 

tiltak.  
 
FINANSIERING 
 
Innovasjon Norge vil dekke hotellovernatting for kjøperne, lokal transport, 
lokalleie og alle kuvertpriser. Arrangørsted må dekke kostnader til aktiviteter i 
forbindelse med kveldsarrangementet dag 1. Søkere må fremlegge skisse til 
budsjett i søknaden om å stå som vertskapsdestinasjon. 
 
BETINGELSER 
 
Vi gjør oppmerksom på at ovennevnte krav og spesifikasjoner kan være gjenstand 
for endringer på bakgrunn av videreutvikling av arrangementskonseptet. 
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