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Fagteam på Hovedkontoret

• B2B team

• B2C & SOME team 

• Presse

• Bærekraft/Utvikling

VÅR RIGG:

Spesialister på markeder
• B2B spesialist
• B2C spesialist
• Presse ansvarlig



B2B TEAMET  UTLAND                                              B2B TEAMET OSLO 

Tina Fraune                      Anne Lisbet Tollånes Hanne Maren Åsen Kristiansen

STORBRITANNIA                    RUSSLAND                      SVERIGE DANMARK   

TYSKLAND/SVEITS                       FRANKRIKE                        NEDERLAND/BELGIA       LEDER                          ARRANGEMENT                     KONGRESS

Frode Aasheim                     Bi rgi tte Nestande                    El i sabeth Bugge

FERIE &  FRITID                    FERIE & FRITID                         KONGRESS

Harald Hansen                            Ola  Røneid                               Pia  Eriksen

FERIE & FRITID                           FORRETNINGSREISER       FERIE & FRITID

Kris tin Bennick                             Kari  Anne Schwach                    Si ri  Tallaksen

Bri tt Gorniok Olga  Philippenko             Sandra Olsson          Bi rgi tte Ellyton   



Kongress Arrangement Corporate



Kongress



• Kongress er et satsingsområde for Innovasjon 
Norge. 

• Nasjonal kongresstrategi 2020-2030

• Krever spesielt langsiktig samarbeid og felles 
målsetting.

• IN samarbeider med, og tilrettelegger for 
aktiviteter, for å styrke den jobben som 
kongressbyene og andre aktører allerede 
gjør.

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

Internasjonale kongresser er viktig for Norge



Hvem er kongress viktig for?

Per i dag har følgende byer en definert strategi om å 
jobbe med kongress:

• Oslo, Stavanger, Trondheim, Tromsø og Bergen

Av 534 internasjonale kongresser i 2018 ble 110 av 
dem arrangert andre steder i Norge enn i 
kongressbyene

• Vi ønsker at bidra til at flere destinasjoner, 
kongressentre, hoteller, PCO’er jobber med å få 
internasjonale kongresser til Norge



Hvem er kongress viktig for?



Hvor er vi i konkurransen med resten av verden? 

UIA Rapport 2019; 

• Norge på 16 plass i verden!

• Best i Norden

• 6. plass i verden per capita.

• Beste resultat for Norge siden 2012
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• 534 kongresser

• Gj. snitt antall deltakere per kongress: 221

• Gj. snitt antall dager per kongress: 2,7

• Døgnforbruk kr 3 940

Nøkkeltall 2018



Utvikling kongresser i Norge 2011 - 2018
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I 2020 vil vi ha fokus på følgende:

Bevisstgjøre viktigheten av kongress blant 
annet gjennom;

• Aktivitet mot fagmiljøene i Norge på basis av 
de 6 mulighetsområdene i Innovasjon Norge 

• Aktiviteter internasjonalt der kongressbyene 
møter beslutningstakere i Int. 
organisasjoner

• Statistikk/målinger

• Aktivere advisory board bestående av 
norske fagmiljøer



AKTIVITETER som vurderes i 2020:

SALGSARENA INTERNASJONALT

Møteplasser for associations Hvor Hvem når

Association World Congress Cascais, Portugal IN + kongressbyene 15-17 april
BBT Online (Brussel) Brussel IN i Nederland Juni + desember
Meeting Matters 2020 by ContourConsult Brussel Kongressbyene 20 jan

Oyster Assocation Event - UK London, UK IN + en kongressby des

Møteplasser for associations (egne arrangement)

IBTM - kundemiddag/frokost Barcelona IN + kongressbyene nov

IMEX - kundemiddag/frokost Frankfurt IN + kongressbyene mai

Ambassadearrangement  London (ifm Meetingshow) London IN og kongressbyene juni



AKTIVITETER som vurderes i 2020:

ARENAER FOR Å TREFFE  AKTUELLE FAGMILJØER:

Messer i utlandet med norsk fagmiljø Hvor

Seafood Expo (Innovasjon Norge paviljong) Brussel

OTC Houston (Innovasjon Norge paviljong) Houston

Messer i Norge Hvor

ONS Stavanger

NOR Fishing Trondheim

Nordic Edge Expo Stavanger

OTD -Ocean Technology Days Bergen

Innovation Week Oslo



AKTIVITETER 2020 (noen med kongressbyene som arrangør);

ARENA NASJONALT

Møteplasser nasjonalt fagmiljø Hvor Dato

Kongresseminar nasjonalt Oslo TBD

Ambassadørprogram Stavanger (Region Stavanger er arr.) Stavanger TBD

Døråpnerprogram Trondheim (VisitTrondheim er arr.) Trondheim TBD 

Andre initiativ lokalt fra kongressbyene TBD TBD



Arrangement



Nasjonal 
arrangements-
strategi



Oppdragsbrev 2018 fra NFD til IN:

Innovasjon Norge skal fortsette sitt arbeid rettet 
mot markedet for møter, insentivreiser, 
kongresser og arrangementer (MICE-
markedet). Som en del av dette skal Innovasjon 
Norge utarbeide en nasjonal 
arrangementsstrategi.

Oppdrag



Prosessen:

• Involvert aktører fra kultur, idrett, 
reiseliv og det offentlige 
(kommune, fylkeskommune)

• Gjennomført tre workshop’s.
• Spørreundersøkelser til ca. 100 

respondenter
• Styringsgruppe bestående av SFF, 

NIF, Arena Oslo, Region Stavanger, 
Trøndelag Fylkeskommune og IN.

Rammeverk:



Utfordringer Muligheter

• Lite koordinering av internasjonalt 
salgsarbeid, søknadsprosesser eller langsiktig 
fokus

• Varierende kompetanse blant arrangører, uten 
et system for erfaringsutveksling 

• Ikke system eller kriterier for tildeling av 
midler

• Vanskelig og tidkrevende for arrangører å 
identifisere muligheter for støtte

• Norge oppfattes som profesjonelle, gode på 
gjennomføring og mobilisering

• Utvikling for idrett, kultur og frivillighet
• Arrangementer gir mulighet for 

sesongforlengelse og verdiskaping i 
reiselivsnæring

• En nasjonal organisering kan i større grad 
sette fokus på langsiktige effekter

Hvorfor en nasjonal arrangementsstrategi?



Fokus på INNOVASJON og BÆREKRAFT vil: Et RESSURSSENTER som kan:

• Styrke Norges posisjon og konkurransekraft 
internasjonalt

• Vinne flere internasjonale arrangement til 
Norge

• Mobilisere næringsliv
• Bidra til mer bærekraftige arrangement

• Koordinere og styrke Norges internasjonale 
satsing

• Systematisere og ivareta kompetansen, og øke 
erfaringsutveksling mellom arrangører

• Utarbeide verktøy og bistå med bla. 
miljøsertifisering, måling av økonomiske 
effekter mm.

«En nasjonal arrangementsturismesatsing skal få flere kultur- og idrettsarrangement til 
Norge – samt bidra til å videreutvikle eksisterende arrangement nasjonalt»

Dette vil føre til:
• Flere internasjonale arrangement til Norge
• Økt verdiskaping innen bærekraftige 

rammer for Norge



• 5. desember: «Fremtidens arrangement i 
Norge» - overlevere strategien

2020:
• Ønske om samling med årlige arrangører
• Ønske om samling med «nye arrangører»
• Mulig stand under Sport Accord Convention, 

Beijing 19.-24. april 
• Studietur for arrangører, forbund og 

destinasjoner
• Årlig konferanse for arrangementer

Aktiviteter





• Midnight Sun Marathon 2019 ble arranger 20. juni i Tromsø.
• Arrangementet hadde 30-års jubileum i 2019.
• Regionen er Tromsø-omegn.
• Stiftelsen MSM arrangerer flere arrangement i året, men 

arrangementskalkulatoren har kun sett på Midnight Sun Marathon.
• 5614 reiste til Tromsø i forbindelse med arrangementet, fordelt på 

besøkende (publikum), personer tilknyttet arrangementet og 
deltagere. Vi har da tatt ut lokale besøkende, tilknyttede og deltagere, 
samt deltagere på barnearrangementet.

• Omsetning og effekter som et resultat av selve reisen til Tromsø er 
ikke tatt med i vurderingene.

• Det var til sammen 5450 deltagere på de ulike distansene, utenom 
barnearrangementet. 2289 av disse var internasjonale deltagere som 
ikke er bosatt i Norge.  

• Tallgrunnlaget er gitt av arrangør og basert i stor grad på Sentio
Research Norge sin undersøkelse på Midnight Sun Marathon 2019.

Arrangementskalkulator:
Midnight Sun Marathon 2019
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Corporate



• Et påvirkbart og lønnsomt 
segment

• Fortsatt et stort uutnyttet 
potensiale internasjonalt

• Bidrar til å bygge merkevaren 
Norge

• Bidrar til «hele Norge hele 
året»

Det er viktig for Norge å sette 
høye ambisjoner og fokusere 
markedsinnsatsen også på de 
segmenter innenfor reiselivet 
som ikke bare er mest 
påvirkbare, men også mest 
lønnsomme og langsiktige.

Hvorfor en nasjonal 
satsing på det 
internasjonale 
møte- og 
insentivsegmentet?

Foto: CH-Visitnorway.com



Vurdering i det enkelte marked basert på markedskunnskap:

• hva slags operative aktiviteter fungerer best i det enkelte marked 
for å tiltrekke seg kunder med størst potensial for Norge?

• på hvilke allerede etablerte arenaer i det enkelte marked møter  
vi de mest relevante kundene?  

I tillegg vurderes følgende:  

• Et utvalg som skal passe alle – både de som har jobbet lenge på 
det internasjonale markedet og de som skal satse for første gang

• Et utvalg som skal passe alle – både de mindre aktørene og de 
store aktørene

• Hvilke etablere internasjonale arenaer Norge bør være på i tillegg 
til aktiviteter i det enkelte marked?

Operative aktiviteter 2020 i det enkelte marked
- hvilke vurderinger gjøres før vi beslutter hva vi skal tilby næringen?

Foto: CH-Visitnorway.com



Russland
• MICE Workshop

Operative aktiviteter med partnere i 2020 
– i de prioriterte markedene

Tyskland
• Workshop in Norway & Mega Fam
• Sales calls til Zürich og München
• Networking Event – IMEX
• MICE Table Talk

Sverige
• Networking tour
• Möten & Events
• Utlandskonferens
• Större Möten
• Tågkonferens

Great Britain
• Sales trips i kombinasjon med nettverks-eventer
• UK Agency Forums (M&IT og C&IT)
• UK Corporate Forums (M&IT)

Nederland/Belgia
• Inspiration event: Pioneering sustainability
• Visit Norway Connect

Frankrike
• Pure Meetings 

& Event



• Operative aktiviteter med partnere i 2020 
- internasjonale

• IMEX Frankfurt

• The Meetings 
Show

• #MeetInNorway

• IMEX America

• IBTM Barcelona

Foto: Kristina Munoz Ledo Klakegg



M&I Forum Oslo

M&I Forum Europe Summer 2020 – Oslo, Norway
5th - 8st July 2020 

What you can expect at the Forum

✓ 40 pre-scheduled and guaranteed 1-2-1 targeted meetings with the world’s 

elite buyers and hard-to-reach planners

✓ Meet our exclusive selection of European buyers from UK, Germany, Mainland 

Europe and Scandinavia

✓ All lunches, welcome receptions, and dinners included in the price

✓ Full access to hosted buyer details v ia Forum Hub

✓ Effectively conducting 3 months of meetings in just 3 days

✓ Chance to bond with buyers over destination discovery activities, socialising, 

and networking dinners

✓ We have a strict qualification process on both supplier and buyer side

Being a partner of Innovation Norway we will be giving you a preferential rate on our 

Forums;

Shared Table £3500 instead of £4550

Single Table £5865 instead of £6900

M&I Forum Europe Summer 2020 – Oslo, Norway 5th - 8st July 2020 

What you can expect at the Forum

✓ 40 pre-scheduled and guaranteed 1-2-1 targeted meetings with the 

world’s elite buyers and hard-to-reach planners

✓ Meet our exclusive selection of European buyers from UK, Germany, 

Mainland Europe and Scandinavia

✓ All lunches, welcome receptions, and dinners included in the price

✓ Full access to hosted buyer details via Forum Hub

✓ Effectively conducting 3 months of meetings in just 3 days

✓ Chance to bond with buyers over destination discovery activities, 

socialising, and networking dinners

✓ We have a strict qualification process on both supplier and buyer side

Being a partner of Innovation Norway we will be giving you a preferential rate on 

our Forums;

Shared Table £3500 instead of £4550 Single Table £5865 instead of £6900

https://www.mi-forums.com/suppliers/forums/2020/Europe_Lake_Como
https://www.mi-forums.com/suppliers/forums/2020/Europe_Lake_Como


• Tenk helhet, ikke spre aktivitetene for mye utover

• Hvilke marked har størst potensiale for din destinasjon/ditt 
produkt?

• En miks av deltakelse i prioriterte marker og deltakelse på 
internasjonale aktivitetene kan være smart

• Tenk langsiktig og vær sikker på at dere har kapasitet til å 
følge opp

• Benytt Innovasjon Norge som sparringspartner!

Hva bør du tenke på?



• Gjennom jevnlig dialog, styrke relasjonene til de mest 
relevante byråene i markedet. 

• Gjennomføre jevnlige kundemøter med byråer fra vår A-
liste hver måned innenfor corporate-segmentet. 

• Aktivt kartlegging av trender som oppstår på markedet.  

• Skaffe nye kontakter og nettverk i markedet gjennom å 
delta på relevante events.  

• Sette Norge på kartet («top of mind») gjennom 
utsendelse av nyhetsbrev og pressemeldinger. 

Kontinuerlig bearbeidelse i markedene uten 
partnere



Skreddersøm

• Tilbys dersom det aktuelle kontor har 
kapasitet (maksimum 40 timer)

• Behov må defineres og aktivitet må 
planlegges i samarbeid med IN lokalt

• Maksimum 2 skreddersydde aktiviteter per 
marked per år 

• Samme kriterier og samme avtale som 
øvrige sektorer IN jobber med

Må meldes inn innen 
utgangen av januar 

2020



• Kartlegge behov i det enkelte marked

• «Matche» de definerte behov med relevante 
destinasjoner/produkter/sesonger

• Dialog for å enes om en felles gjennomtenkt plan 
for Fam trips 2020 som dekker både markedets og 
de norske aktørene sitt behov

• Unntak: Fam trip knyttet til #MeetInNorway og 
B2B workshop/Mega Fam Trip fra Tyskland: Må 
søkes på!

Fam Trips



• Vi har utviklet en sjekkliste for gjennomføring 
av aktiviteter, både til eget bruk, men også for 
å oppfordre dere som deltar på våre 
operative aktiviteter til å ta grep

• Synliggjøre bedrifter med miljøsertifisering

• Arrangement i Innovasjon Norges regi skal 
miljøtårnsertifiseres

• Fokus på bruk av lokal mat og minimering av 
transport

Bærekraft



Innovasjon Norge skal måles på følgende:

• Rådgivning

• Gjennomføring

• Effekt – både på kort og på lang sikt

Spørsmål relatert til hvordan vi leverer på disse 3 
områdene vil inkluderes i spørreundersøkelser etter 
hver aktivitet, samt fra undersøkelse som sendes ut 
fra sentralt hold en gang i året til alle Innovasjon 
Norges kunder. 

Vil bli benyttet i evaluering av våre aktiviteter

Målparametere (KPI’er– Key Performance Indicators)



• En ny nettside er under utvikling 
som skal rette seg mot det 
internasjonale møtesegmentet:  
visitnorway.com/meetings – Ny 
forretningsmodell 

• Jobber med ny nettside for norsk 
reiselivsnæring hvor verktøy vi 
utvikler vil tilgjengeliggjøres

Nye nettsider mot internasjonale kunder og mot norske partnere

Foto: CH - Vis itNorway



• Prat med oss under siste sesjon nå i ettermiddag. Da er 
alle bransjespesialistene tilgjengelige for dere!

• Når du kommer tilbake på kontoret: Les gjennom 
aktivitetsplanene som er lagt tilgjengelig på VisitNorway
sin Innsiktsportal, inkludert kriterier for deltakelse

• Meld din interesse for det du tenker er relevante 
aktiviteter for deg og din bedrift (link åpnes neste uke)

• Innovasjon Norge tar kontakt for videre dialog og for å 
enes om en endelig samarbeidsavtale for 2020

Så hva gjør dere nå? 
http://visitnorway.net/b2bactivities

Frist: 1. desember!

Foto: Kris tina Munoz Ledo Klagess

http://visitnorway.net/b2bactivities




Tusen takk!
www.innovasjonnorge.no


