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Aktiviteter i markedene

• Målrettet 
• Aktivt bruke og fortsette jobben med TO-kartleggingen gjort i 2018
• Definisjon av konkret type og mål for aktivitetene

• Effektivt
• Færre men bedre møtearenaer
• Redusere ad-hoc aktiviteter 

• Jobbe tettere mot næringen i Norge 
• Utnytte allerede etablerte møtearenaer maksimalt
• Etablere et bredde av aktiviteter som kan nå mindre til større bedrifter 



Aktiviteter i markedene i 2019

Rød tråd gjennom alle våre aktiviteter:

Bærekraft
• Synliggjøre bedrifter med miljøsertifisering
• Arrangementer i Norge: miljøfyrtårn sertifisering

Lokal mat
• Fokus på norske råvarer i våre arrangementer
• Fremheve mattradisjonene 

Sjekklister utarbeidet til 2020



• Elearning Norway Expert
• Norges presentasjon
• Travel Trade sidene
• Nyhetsbrev

2020:
Jobbes med å få partner og
kunde involvering

Verktøy som brukes:                          www.visitnorway.com/travel-trade



• Workshops
• B2B Fagmesser
• Roadshows
• Events
• Kompetanseheving dager/events
• Online: webinar & skype

Typer aktiviteter

Mange ulike typer aktiviteter! 

De mest brukte 
formatene

Hvilken aktiviteter er mest 
relevant for ditt behov?

Alle markedene:
Beskrivelse av valg 

av aktiviteter
Hvilken type 

leverandører & produkter
Hvilken type kunder



Aktiviteter på hovedkontoret 2019
Utvikling av verktøy

Eksterne verktøy. • Elearning Norway Expert
• Norges presentasjon
• Nyhetsbrev
• Travel trade sidene

Interne verktøy • Event system
• Retningslinjer aktiviteter
• Kommunikasjon system og annet adm. saker

Internt kompetanseheving

Innhenting av kompetansen Kjøp av rapporter, deltakelse konferanser, lage undersøkelser osv.

Distribusjon av kompetansen Til både interne og eksterne, via Innsikt

Operative aktiviteter

Leisure • NTW – Norwegian Travel Workshop
• Bearbeidelse incoming operatører Norge.

MEETINGS 
Kongress, Forretningsreiser, Arrangementsturisme.

Internasjonale messer (IBTM, IMEX osv.) og salgs& markedsføring events.



Partner aktiviteter uten datoer: 

DE/Networking Event; Travel 
Trade Sales sessions
FR/Workshop; Alternative Routes
& New Seasons
DK/Event; Culture event
NL/Workshop; Visit Norway 
Connect (Q4)

Partner aktiviteter, datoer 
fastsettes med partnere: 
DK/Mini-workshops (4 /år)
DE/ Seminar SKYPE; DACH Mentor 
Talks
NL/ Webinar; Sales Promoting
Activities (6/år)



Introduksjon til markedene: 
Beskrivelse av mål med bransjebearbeidelse 2019-2021

Bransjebearbeidelse: 

Bransjebearbeidelse i markedene

Produkt utvikling
Mot turoperatører

Diverse aktiviteter
uten partner, eks.  
oppsøkende
virksomhet, telefon, 
epost, seminarer osv.

Økt salg
Mot reisebyråene

Diverse aktiviteter
uten partner, eks. 
Seminare / webinarer
presentasjoner, 
Norway Expert, 
kundekvelder osv.



Famtrips og internasjonale famtrips
• Hovedsakelig med regionale 

landsdelselskaper
• Bestemmes i henhold til: 

• Markedenes behov
• Landsdelen sin egen strategi

• Planlegges i høsten 2019

Andre aktiviteter

Skreddersydde aktiviteter
• Definisjon av oppdraget sammen med IN lokal 

kontor
• Må meldes in til IN lokale kontor innen slutten 

januar 2020
• Begrenset med kapasitet (2 per år per market)
• Følger samme prosedyre som IN sine andre 

sektorer
• Innenfor en 40 timers ramme



Vi skal jobbe mer mot «motivasjon», vekk fra «geografi»

Jobbe spisset mot nisjer/segmenter 

Pilot workshop i 2019 på vandring/sykling
 Meget gode tilbakemeldinger 
 Ønskelig å kjøre samme type tiltak igjen

Traff fordi: 
 Spisset og vel definerte behov
 Relevante kunder 
 Kompakt, tid til å gå i dybden

Tema 2019 

Lokal verdiskapning



• Vi skal fortsette jobben med et langsiktig og strategisk perspektiv. 
• Arbeidsgruppe internt skal definere aktivitetsplanen for 3 år
• Gir mulighet for 
god planlegging for næringen 
bearbeidelse av de riktige kundene i markedene
kartlegging samt innhenting av kompetanse 
Utvikling av produkter 

• Fagansvarlig internt i IN for arbeidet 
• B2B og B2C aktiviteter kobles mot de ulike temaer hvor relevant
• Aktivitetsplanen skal være ferdig til nyttår.

Tema 2020-2021-2022



• Rådgivning

• Gjennomføring

• Effekt kortsiktig og langsiktig

KPI’s

Vårt egenskap til å gi gode råd til 
næringen i henhold til 
markedsaktiviteter

Vårt egenskap til å tilrettelegge for gode 
og bra planlagte møtearenaer 

Kortsiktig: Vårt egenskap til å koble 
næringen til de relevante kundene
Langsiktig: Hvor mye business fikk man 
ut av det

Hva?



Forbedringspotensiale er det alltid!
Lære på tvers av kontorene

KPI’s

Hvorfor?

Hvordan?

 Evaluering etter hver gjennomført aktivitet
 Langsiktig effekt: evaluering etter 2 år fra IN sentralt



• Gir retningslinjer i forhold til alle våre aktiviter
• Workshops, famtrips, skreddesydd partner aktivitet, B2B fagmesse osv. 

• Gir retningslinjer om partneren er klar for å investere seg internasjonalt

Bidrar til: 

• At IN skal være konsistent i leveransen sin på tvers av markeder
• Være tydeligere på forventingene av både parter

Kriterier og retningslinjer for deltakelse B2B aktiviteter



• Partner må melde sin interesse for en aktivitet innen 15.januar 2020*. 
• En registreringslink for alle B2B aktiviteter Ferie & Fritid*
• En hovedkontakt per bedrift
• Tydelig Excel skjema med filtreringsmuligheter

• IN tar kontakt direkte vedrørende deltakelsen
• Avklarer detaljene sammen (antall personer og hvem som deltar på aktiviteten, justeringer i 

forhold til produkt manualen osv.)
• Utekontorene fakturerer for respektive aktiviteter i lokal valuta

*med noen unntak

Påmelding og frister –2020



Registrer din interesse i aktiviteter

Fordelen: 

• Slipper å fylle ut Produkt Manualen flere ganger i året (hvis man deltar
på flere aktiviteter)

• Mottar invitasjonen til påmeldingen når den sendes ut
• Får bedre kunderådgivning i forkant av aktiviteten 

Husk: 
• Fleste aktiviteter har plass begrensninger
• Ikke «første til mølla» prinsippet for å sikre kvalitet på arrangementet

https://business.visitnorway.com/en/b2b-activities/

https://business.visitnorway.com/en/b2b-activities/


Tusen takk!
www.innovasjonnorge.no
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