
Velkommen til 
MeetinNorway

Fagdag



10.00 Status Meetings
10.45 Why Norway? 

Dave Greaves, Make Happen
11.45 Pause
12.00 Den nye merkevaren Norge. 

Anne Mette Hoel, Innovasjon Norge
13.00 Lunsj
13.45 «Fra scenkanten» Tips & råd fra våre 

bransjespesialister og partnere. 
Gjennomgang av aktiviteter 2019

15.00 Møt våre bransjespesialister
16.00 Nasjonal arrangementsstrategi. 

Program



B2B TEAMET  UTLAND                                              B2B TEAMET OSLO 

Jana Menning Hanne Maren Åsen Kristiansen

STORBRITANNIA                      RUSSLAND                                SVERIGE   

TYSKLAND/SVEITS                    FRANKRIKE                      NEDERLAND/BELGIA       LEDER                                    CORPORATE                              KONGRESS

Frode Aasheim                     Kari Anne Schwach                  Elisabeth Bugge

KONGRESS                       ARRANGEMENT             PROFIL & PRODUKSJON

Pia Eriksen Birgitte Nestande                   Kristin Bennick

FERIE & FRITID                           FERIE & FRITID                      FERIE & FRITID

Ola Røneid                             Harald Hansen                             Siri Tallaksen

Britt Gorniok                          Olga Philippenko                     Sandra Olsson

Anne Lisbet Tollånes





Ny modell
Fleksibelt

Skreddersøm
Rimeligere



Økt satsing

KONGRESS CORPORATEARRANGEMENT



KONGRESS



Kongress er et satsingsområde for Innovasjon 
Norge. 

Som et ledd i merkevarebyggingen skal vi bidra 
til økt norsk verdiskapning ved å tiltrekke oss 
enda flere internasjonale kongresser til Norge!

Internasjonale kongresser er viktig for Norge

Foto: Privat



…..og viktig for oss alle!

Av 521 internasjonale kongresser i 2018 ble 109 av dem arrangert 
andre steder i Norge enn i kongressbyene. Oslo har 50%

Per i dag har vi følgende kongressbyer i Norge:
• Oslo, Stavanger, Trondheim, Tromsø og Bergen:
• Har en definert strategi om å jobbe med dette segmentet.

• IN samarbeider med - og tilrettelegger for aktiviteter – for å 
styrke den jobben som kongressbyene allerede gjør.

• Krever spesielt langsiktig samarbeid og felles målsetting.

• Målet er å gjøre Norge og kongressbyene enda mer 
konkurransedyktige i kampen om å vinne internasjonale 
kongresser.

Foto: Privat



I 2019 vil vi ha fokus på følgende:

• Arrangere aktiviteter mot fagmiljøene i Norge

• Arrangere aktiviteter internasjonalt der    
kongressbyene møter beslutningstakere i Int. 
organisasjoner

• Utnytte de 6 mulighetsområdene i Innovasjon 
Norge

• Nye plattformer/ salgsarenaer

• Statistikk

Foto: Privat



Vi tester ut nye arenaer:



Nasjonal 
kongress-
strategi



ARRANGEMENT



Nasjonal 
arrangements-
strategi





Hvordan skal man i Norge arbeide i forhold til

• Søknadsprosesser
• Hvilke arrangementer kan/ bør søkes på? 
• Hvor kan en få hjelp evt. finansiell støtte 

til arrangementet?
• Hvordan tar vi vare på kompetansen?
• Myndighetskontakt
• Forankring lokalt, regionalt, nasjonalt
• Effektmåling av arrangementer

Strategien skal gi svar på følgende problemstillinger:



CORPORATE



Kun muligheter



• Hvert marked kommer til å etablere 
markedsgrupper for regelmessige møter og 
utveksling av ideer.

• Vi kommer til å sette i gang en «high end» 
satsing i utvalgte markeder

• Vi vurderer også corporateaktiviteter i USA, 
Asia & Sør-Amerika

Nyheter



• Vi kan ikke gi ut lister med kundeinformasjon

• Ved å delta på våre operative aktiviteter vil 
dere ha muligheten til å opparbeide dere 
egne kundelister i de forskjellige markedene.

GDPR



Hvem er den internasjonale MICE kunden 
som besøker Norge?

• 48% av utenlandske forretningsreisende er MICE reisende
• 7 av 10 er menn
• Gjennomsnittsalder er 41 år
• Booker reisen 71 dager i forveien
• 4,6 overnattinger i snitt
• Halvparten deltar på møter med over 100 personer
• Døgnforbruket er på kr. 3.100,-
• Gjennomsnittlig forbruk på reisen er kr. 14.110,-

Kilde: Turistundesøkelsen





Noen tall fra IBTM 2018

7800 kjøpere
5600 utstillere

Agency
67 %

Corporate
25 %

Association
8 %

Agency Corporate Association



Merkevaren 
Norge
Anne-Mette Hoel,  Divisjon Merkevaren Norge



Fra Scenekanten
Tips og råd fra våre markedsspesialister og en 
håndfull gode partnere 



Aktiviteter 2019
Hvem? Hva? Hvor?



Påmelding av aktiviteter



Internasjonale messer 2019 – fortsatt noen ledige plasser:

Meeting Show London FULLBOOKET



Tyskland

Jana Mennig
B2B spesialist 
jamen@innovasjonnorge.no

Aktiviteter

• Sales Calls FULLBOOKET

• MICE Boat FULLBOOKET

• IMEX Networking breakfast 1 LEDIG PLASS

• Fam trip FULLBOOKET

mailto:hkkri@innovationnorway.no


SVERIGE

Sandra Olsson
B2B spesialist
saols@innovasjonnorge.no

Aktiviteter med partnere: 

• Sales Calls 3 av 6 plasser booket. 3 LEDIGE PLASSER

• Famtrip FULLBOOKET

mailto:saols@innovationnorway.no


STORBRITANNIA

Britt Gorniok
B2B spesialist 
brgor@innovasjonnorge.no

Aktiviteter med partnere: 

• The Meetings Space FULLBOOKET
• Sales calls + M&IT Award FULLBOOKET
• M&IT Corporate forum FULLBOOKET
• C&IT International forum FULLBOOKET
• C&IT Agency forum FULLBOOKET
• C&IT Incentive forum FULLBOOKET
• EN Round table event 1 LEDIG PLASS. Kongressenter
• All about People FULLBOOKET
• Fam trip FULLBOOKET

mailto:hkkri@innovationnorway.no


NEDERLAND OG BELGIA

Hanne Maren Åsen Kristiansen
Director & Market spesialist
hkris@innovasjonnorge.no

Aktiviteter med partnere: 

• Open house/sales calls –
B2B «free flow workshop» LEDIGE PLASSER

• Norway Connect Meeting industry LEDIGE PLASSER

• Fam. trip vinter –
«Winter wonderland adventure» LEDIG

mailto:hkkri@innovationnorway.no




Deltakelse på B2B workshop
 Forhåndsbookede møter med kvalifiserte internasjonale kjøpere

Vertskap for #MeetInNorway
Unik mulighet til å vise frem destinasjon/produkt til viktige kjøpere fra hele 

verden 
 Velges ut etter søknadsfristen 31. januar – kunngjøres i midten av februar
 Retningslinjer for søknad ligger på nett

Famtrips i etterkant av #MeetInNorway workshop
 Retningslinjer og kriterier ligger på nett. 
 Søknadsfrist: 1. mai

Mer informasjon på Innovasjon Norges Innsiktssider

MeetInNorway –
workshop, vertskap og post turer

Mål: Etablere en 
årlig møtearena 
for Meetings i 
Norge, hvor norske 
tilbydere møter 
internasjonale 
kjøpere



www.visitnorway.no/innsikt/ b2b-aktiviteter-i-2019



Internasjonal pressetur – meld interesse!



15.00-16.00
Møt våre 

bransjespesialister
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