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Kongressåret 2021
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Igjen har vi tilbakelagt et år med store utfordringer mht arrangementer av kongresser i Norge (og verden for øvrig). Digitale og 
hybride arrangementer har blitt den nye normalen.  Men tidlig høst 2021 skulle endelig aktiviteten ta seg opp og det var igjen 
fullt på hotellene og kongressenterne – oktober og november lå enda litt over 2019 nivå, selvom internasjonale 
arrangementer var i mindre skala enn normale år.

Gleden ble dessverre kortvarig igjen før nedstegning i desember og hvor usikkerheten igjen ble stor og de fleste konferanser 
både internasjonale og nasjonale utsettes eller omgjøres til digitale frem til tidligst Q2 i 2022.

Dette henger også godt sammen med aktiviteter både kongressbyene og Innovasjon Norge har hatt mulighet til å arrangere 
og delta på i denne perioden. Vi har hatt noen åpne perioder der vi både har fått til fysiske arrangement og deltakelse blant
annet på Arendalsuka i august, MICE Restart samling i Bergen i oktober og IBTM i Barcelona i månedsskifte 
november/desember. Dette skulle vise seg å være høydepunktene i aktivitetskalenderen 2021 hvor vi alle har vært  
takknemlige for å møte kunder og være sammen med kollegaer i næringen igjen.

Hovedfokuset i 2021 har ved siden av ovennevnte operative aktiviteter vært å ha tett dialog og samle kongressbyene til dialog
og samhandling. Informere, motivere, diskutere og hjelpe hverandre til å holde fokus og prioriteringer. Dette har vi 
gjennomført gjennom teamsmøter ca 2 i måneden gjennom hele 2021. I denne perioden har følgende byer deltatt med en 
eller flere representanter; VisitOslo, VisitBergen, RegionStavanger,  Møtebyen Kristiansand, VisitBodø, VisitTromsø, 
VisitTrondheim (fra høst 2021) og Arctic Norway Convention Bureau.

Innledning kongressåret 2021



Videre har vi opprettholdt kontakt med internasjonale associations gjennom å delta på Association dinner Event på 
IBTM, samt gjennomført en rekke møter med associations på stand. Vi har gjennom artikler i Boardroom fått frem 
budskapet om den nye nasjonale reiselivsstrategien og hvordan den påvirker hvilke kongresser vi ønsker i Norge i 
fremtiden, gjennomføringen av disse, samt eksemplifisert hvor gode Norge egentlig er på bærekraftige arrangement 
gjennom Bergen som eksempel.  

Som resultat av nedstegningen har vi som kongressgruppe mest av alt holdt fokuset på hjemmemarkedet og 
bearbeide dette enda mer fokusert. Det er en glede å se – gjennom inspirasjon av hverandre- at både VisitOslo og 
VisitBergen har etablert hvert sine Ambassadørprogram etter at Region Stavanger allerede har gjort dette en årrekke. 
Trondheim med sitt Døråpner program gjenopptar dette i 2022, og Tromsø, Bodø og Kristiansand er i gang med 
liknende programmer for å etablere et nettverk og formalisere et samarbeid med fagmiljøene på destinasjonene. 
Dette støtter vi i IN som samarbeidspartnere da dette er en av de viktigste aktivitetene kongressbyene gjennomfører 
lokalt per nå – og som også var et tydelig og viktig tiltak i den nasjonale kongresstrategien.

Innledning kongressåret 2021 (fortsetter)



Status tiltaksplanens 5 viktigste punkter:

1. FAGMILJØFOKUS 
• Identifisere prioriterte fagmiljø- og klynger (pågående)
• Opprette advisory board (post Covid)
• Etablere/støtte regionale ambassadørprogram (under 

oppføring i de fleste kongressbyene)
• Utvikle kommunikasjonsverktøy (web, nettsider, film) 

(gjennomført/oppdateres)

2. MÅLING OG DOKUMENTASJON 
• Utvikle målpyramide, kongressundersøkelse, statistikk 

og data for å måle effekt. 
(Statistikk pågående, undersøkelse ingen    
budsjett i 2021)

Nasjonal kongresstrategi

3. OPERATIVE AKTIVITETER 
• Utnytte IN’s arenaer og nettverk, regionskontorer og klynger 

(pågående)
• Events på universitetenes møteplasser (post Covid)
• Utvikle aktivitetsplan med kongressbyene (diskuteres årlig)



4. MARKEDSFØRING 
• Lage en kommunikasjonsstrategi/plan (2022)
• Markedsføre mot politikere, fagmiljøer og prioriterte 

associations internasjonalt 
• Påbegynt med film som skal lanseres i 2022 når 

landingssiden på innsikt er klar.

5. FINANSIERINGSMODELL 
• Oversikt og innsikt i ulike støtteordninger
• Utvikle finansieringsmodell fra næring, forskning, 

reiseliv 
• Fått inn prefinansieringfond for internasjonsale

kongresser som tiltak i den nasjonale 
reiselivsstrategien.

Nasjonal kongresstrategi



Aktiviteter 
Norske 
fagmiljøer/organisasjonsmarkedet



Operative aktiviteter for kongressbyene i møte med norske kunder
Stand og Kongresseminar på Arendalsuka, august 2021

• 5 dager på stand for å sette kongress på agendaen hos 
politikere, næringsliv og norske foreninger og organisasjoner. 

• Det ble produsert flyers, invitasjoner til kongresseminar, roll 
up. Radiointervju på Radio Oslo Riks ila uken.

• Deltakende var Tromsø, Stavanger, Oslo, Bergen, Kristiansand og 
Bodø var med.

• Business muligheter var litt variert. Noen foreninger er veldig 
småskala og er der med den lokale foreningen. Noen 
organisasjoner større og tyngre. Men noe leads kunne vi ta med 
tilbake og bearbeide. Dette var første gang vi deltok og forstår nå 
bedre hvordan vi kan utnytte denne arenaen enda bedre i 2022.

• Kongresseminar må fintunes neste år for å oppnå større 
deltakelse. Det konkurreres med en rekke parallelle 
arrangementer og må treffe riktig målgruppe.

• Aktiviteten vil gjerne videreføres i 2022.



Infoflyer produsert til 
Arendalsuka



Undersøkelse norske fagmiljøer

I ICCA nettverket er vi med  i en prosjektgruppe sammen med de nordiske landene med 
mål om å definere og måle nøkkelfaktorer (smart data) for å demonstrere viktigheten 
og verdiskaping av møteindustrien (utover turisme) for den nordiske regionen.

I den forbindelse har IN og kongressbyene gjennomført en kvalitativ undersøkelse og 
nøkkelpersoner (politikere, arrangører, organisasjoner, forskere, klyngeledere etc.) for å 
forstå enda bedre deres behov fra møteindustrien. Totalt ble det gjennomført 
dybdeintervjuer i perioden februar –mars med ca 30 norske aktører.

Prosjektet A Nordic way of turning BIG data into SMART data, reporting the ‘beyond 
tourism impact’ skal resultere i noen verktøy på hvordan vi skal måle og vise til
verdiskaping av business events. Prosessen ble ledet av konsulentselskapet Enity, men 
skal overtas av et nytt konsulentselskap i 2022 for å drive prosjektet videre. 

Per idag er ligger det ute et anbud for å finne egnet konsulentselskap som kan drive 
dette videre, og det jobbes med finansiering. Det har blitt laget en foreløpig rapport 
sammenstilt av intervjuer fra alle de nordiske landene. Neste slide viser noen av de 
viktigste funnene i undersøkelsen.



Undersøkelse norske fagmiljøer

Are Business Events an important part of a destination
development?

• All of the respondents where positive hat Business 
Events are very important, especially because of 
reputation and branding! Universities and academics
believe delegates are exploring the destination and it 
has got an impact on word of mouth.

• Govermental agencies felt business events are
important part of destination development
additional to reputation and branding they gave city 
development examples. AND business events gives
positioning exercise on a more global scale.

Her er noen funn fra undersøkelsen;
Er du interessert i hele rapporten, ta kontakt med Elisabeth.alethe.bugge@innovasjonnorge.no





Aktiviteter -
tiltak mot norsk næring



Kompetansehevingskurs

Kompetansehevingskurs del 1 gjennomført i oktober 2021. 
Kurset var i første omgang tiltenkt for de destinasjonene som er 
ny i kongressarbeidet, samt nyansatte på allerede etablerte 
destinasjoner.                                                                                                      

Jørn Holst Kristiansen (tidligere ansatt i Gyro Conference AS) var 
kursholder og har mye nyttig erfaring å dele for hvordan man 
effektivt bør jobbe med fagmiljøer og hva som skal til for å 
etablere seg som en kongressdestinasjon. Det ble 20 
deltakende på introduksjonskurset som også inneholdt gode 
diskusjoner på hvordan man bedre kan samarbeide. Videreføres 
i 2022.

BILDE FRA BEGEN



MICE Restart i Bergen 

I oktober inviterte vi til bransjetreff med fokus på kompetanseheving
for å bli bedre rustet til å møte morgendagens utfordringer innenfor den 
internasjonale møteindustrien. Bransjetreffet  i Bergen var i samarbeid 
med Bergen Convention Bureau og gikk over 3 dager. Konferansen gikk 
parrallelt med ICCA kongressen i Cartagena som vi delvis fulgte på 
streaming. I tillegg åpnet vi konferansen med et 
kompetansehevingskurs i regi av Jørn Holst Kristiansen (tidligere Gyro 
Conference).  Totalt samlet vi 35 deltakere fra norsk møteindustri 
fordelt på kongressbyene, kontakter fra de største kjedehotellene, 
kongressenterne, PCO’er og noen byråer. 
Her delte næringen og oppdaterte hverandre på suksesser og 
utfordringer. I tillegg ble det arrangert en studietur til  Myreze som 
holder til i Media City i Bergen, for å lære og se det fremste av 
mediateknologi Norge har å by på. Bransjetreffet ble spesielt viktig etter 
en lang tid med nedstegning. 
Les mer om arrangementet i artikkelen her:
Norsk MICE-næring samlet seg i Bergen (visitnorway.com)

https://business.visitnorway.com/no/nyheter/2021/samlet-norsk-mice-naring-i-bergen/


Faste teamsmøter 2 ganger månedlig

• Gjennom hele året har vi invitert kongressbyene inn til teamsmøter 2 
ganger i måneden for å, samle, oppdatere hverandre, 
kompetanseoverføring, prioritere oppgaver, og gjennomføre  
prosjektsamarbeid.

• Deltakende har vært 1-2 representanter fra Oslo, Bergen, Tromsø, 
Trondheim, Stavanger, Bodø, Arctic Norway Convention Bureau og 
Kristiansand ved siden av 4 fra oss på B2B avdelingen i IN.

•



Presentasjon/kundemøter og div. arrangement

• Presentasjon i møte med Life Science Cluster, Anne Mette Dyrhaug, 
CEO,12 februar 2021

• Presentasjon og møte med Oslo Cancer Cluster, Charlotte Wu 
Homme, Event Manager. 10 Februar 2021

• Presentasjon og møte med Forskningsrådet, Kristin Danielsen,, 
Direktør Internasjonalisering og forskningssystemet, 12 februar 2021

• Kongresseminar for organisasjonsmarkedet og arrangører, Arendal  
18. august

• Presentasjon i Bodø for ambassadørprogrammet om ‘Nasjonal 
kongressatsing og verdien av å arrangere kongresser’.
I samarbeid med VisitBodø for næringsforum/kommune/idrett/  
Universitet etc., Bodø, 12. november

• Møte med Innovasjonsklyngen FinTech, i samarbeid 
med Bergen CVB for å se på muligheter for potensielle 
arrangement, Bergen 25. oktober 2021

• Møte i samarbeid med VisitTrondheim med Trondheim 
TechPort for å se på muligheter for potensielle 
arrangement, 8. desember 2021



Operative aktiviteter 
internasjonalt



• IBTM Barcelona 2021 – association aktivitet

• IBTM var den eneste arenaen hvor vi traff internasjonale 
association kunder i 2021. 

• I Barcelona var Innovasjon Norge sammen med Bergen Convention 
Bureau med på association middag i regi av Julie Watterston 
Associaties. 15 interessante associations deltok hvorav flere 
relevante leads å jobbe videre med.

• I tillegg var IBTM messen også en arena for flere kundemøter med 
associations og internasjonale PCO’er, som var interessert i å høre 
mer om Norge og få en kontaktperson for dialog om fremtidige 
kongresser.

Operative aktiviteter internasjonalt



Statistikk for 
kongressåret 2021 
(kommer medio februar 2022)



Utvikling av 
verktøykassen
Nettsider - Film 



Nye B2B nettsider på Innsikt for 
næringen som ønsker å jobbe med    
kongressegmentet er i sluttfasen etter at vi   

byttet leverandør fra Making Waves til   
Maverix. 

Se link her: Bransjesider kongress

1. Nettsider for bransjen

• Det er jobbet med nye nettsider på Innsikt for potensielle 
arrangører av kongresser som planlegger lansering ila 
januar/februar 2022.

2. Nettsider for potensielle arrangører

Nettsider på innsikt

https://business.visitnorway.com/b2b/kongress-satsing-pa-internasjonale-kongresser/?guid=63faf2a5-6812-4924-9973-6bd353344747&preview=true


Filmen er laget til inspirasjon om ‘Norway – The land of 
opportunities’ og er rettet mot det internasjonale
association markedet. Filmen skal inspirere til å velge Norge 
som kongressdestinasjon.

Produksjonen er laget i samarbeid med Los & CO / 
Babuschka

Link til filmen: 
Media package: Photos, videos, presentations | MICE | 
Norway (visitnorway.com)

Filmer

1. Internasjonale association markedet 

https://business.visitnorway.com/en/meetings/media-pack/


Filmen er laget spesielt rettet mot norske fag- og forskningsmiljøer, 
for å motivere de til å påta seg internasjonale kongresser. 
Filmen presenterer samarbeidet mellom IN og kongressbyene og 
hvilke verktøy vi kan bidra med.
I tillegg inneholder filmen 3 intervjuer av tidligere arrangører av 
kongresser. 

Produksjonen er spesielt laget for at kongressbyene kan ha en film 
som kan vises på ambassadørprogram, kongresseminarer i møte 
med universiteter, kommunen, osv.    

Filmen er produsert i samarbeid med Aspect Film

Her er linken: 
https://vimeo.com/555615985/11e2297483

2. Film rettet mot norske fag- og forskningsmiljøer



Presseartikler på det 
internasjonale
association markedet



• Boardrooom er et bransjeblad for internasjonale
associations som går ut til hele verden. I tillegg til
Boardrooms kanaler, har samtlige artikler om Norge blitt
plukket opp i ASAE nyhetsbrev som går til tusener av 
amerikanske organisasoner. I tillegg har vi lagt artiklene på
våre SOME kanaler.

• Vi har hatt 2 artikler i 2021 med fokus på bærekraft og 
sustainable events med utspring i den nye Nasjonale
Reiselivsstrategien.

Les artiklene her:
• How to achieve Growth and sustainability
https://boardroom.global/how-to-achieve-growth-and-
sustainability/

• Strategies with international appeal
https://boardroom.global/sustainability-strategies-with-
international-appeal/

Presseartikler i Boardroom

https://boardroom.global/how-to-achieve-growth-and-sustainability/




Mer info?

https://business.visitnorway.com/b2b/kong
ress-satsing-pa-internasjonale-kongresser/

Eller ta kontakt med:
Elisabeth Bugge, Seniorrådgiver Kongress.
Elisabeth.alethe.bugge@innovasjonnorge.no

https://business.visitnorway.com/b2b/kongress-satsing-pa-internasjonale-kongresser/?guid=63faf2a5-6812-4924-9973-6bd353344747&preview=true


Tusen takk!
www.innovasjonnorge.no


