
B2B rapport 2021



1. Holde kontakten med kundene våre i utemarkedene og holde interessen for 
Norge i utemarkedene oppe

2. Holde norsk næring oppdatert med status fra markedene
3. Tilrettelegge for arenaer for utveksling / salg mellom norsk næring og våre 

kunder
4. Utvikling og test av nye digitale verktøy
5. Fokus mot den norske incoming bransjen

Fokus 2021 – B2B Fritidsmarkedet



1) Holde kontakten med 
kundene våre i 
utemarkedene og holde 
interessen for Norge



• Vårt daglige arbeid på utekontorene
• Norway Insights 
• B2B nyhetsbrev
• Webinarer i enkeltmarkeder
• Norway Expert
• Oppgradering av travel trade sidene

Hovedaktivitetene



• Jevnlige eposter/møter/webinarer og kontakt mellom kundene og 
utekontorene

• Samarbeid / møter med andre nasjonale turistkontorer
• Sende oppdateringer angående COVID_19 innreise regler
• Medlemskap i Nordic Collective
• Innkjøp av lokale rapporter 

Vårt daglige arbeid på utekontorene



I samarbeid med 
landsdelsselskapene: 

Fjord Norge, Nord Norsk Reiseliv, 
Trøndelag Reiseliv, Visit Sørlandet, 
VisitOslo Region, Mountains of
Norway

Internasjonale webinarer og famtrips - Norway Insights



Antall visninger Norway Insights per 21.desember 2021



Norway Expert
• Oppgradert i april 2021
• Ny Master Test utviklet
• Nye moduler utviklet om vinter innenfor 

Kultur/Adventure & Energy / Byer

137 nye «Norway Ekspert» per 21. desember
Majoritet fra Asia & Europa 

Norway Expert



Nyheter: 
• Webinarer
• Filmer fra destinasjonene
• Press releases
• Famtrip resultater

Oppgraderte travel trade sider



• Synlighet i sosiale medier i markedene (IN, FR)
• Deltakelse i digitale og fysiske lokale B2B messer (USA, IT, CN)
• Online roadshows og workshops (CN, TW, KOR, JP)
• Kartlegging av nye operatører (NL, DK)
• Seminarer for lokale bransjen om Norge og produkter (CN)
• Global growth program i Sverige
• Webinarer – opplæring av Norge som land (IN, CN, USA, IT, TW, DE, FR, ES) 
• Kahoot konkurranser blant lokale bransjen (RU, IT)

Annet type aktiviteter lokalt i markedene



2) Holde norsk næring 
oppdatert med status 
fra markedene



• Regelmessige markeds oppdateringer
• Incoming rapport
• Nye sider angående incoming bearbeidelse 
• 9 minutters om reisearrangør sin rolle
•

Mot norsk næring
Nyhet! 9+ minutter med aktuelle tema 
og innsikt fra Innovasjon Norge Reiseliv 
(visitnorway.com)

https://business.visitnorway.com/no/nyheter/2021/nyhet_9minutter_med_aktuelle_tema_og_innsikt_fra_inreiseliv/


3) Tilrettelegge for 
arenaer for utveksling & 
salg mellom norsk 
næring og våre kunder



Aktiviteter & tiltak B2B Fritidsmarkeder

Internasjonale digitale workshops: 

Tema workshop Ski (Februar) 
(39 selgerbedrifter & 59 kjøperbedrifter)
Markeder: Europa, Russland & USA 

Norwegian Travel Workshop (April)
(301 selgerbedrifter & 310 
kjøperbedrifter)
Alle markeder



Oversikt over aktivitetene B2B 2021. Salgsaktiviteter er i rødt.

Måned Digitale 
workshops

Fysiske 
workshops/messer/events

Internasjonale 
Webinarer – Norway 
Insights

Famtrips Incoming operatører Oppdateringer mot norsk næring

FEB Ski Workshop 
(Internasjonal)

MAR Green Travel Digital møte m/VIRKE Status oppdatering fra markedene

APR NTW (Internasjonal) Markets undersøkelse Topp Tur på Ski 

MAI Slow Travel Digital møte m/VIRKE Webinar Topp Tur på Ski

JUN - JUL Exclusive Experiences Digital møte m/VIRKE Status oppdatering fra markedene

AUG Incoming undersøkelse

SEP Workshop Russland Workshops i Danmark, Nederland og 
Tyskland

Culture & Food Status oppdatering fra markedene

OKT Workshop UK Messe TOP Resa, Paris - FR
Messe TTG Rimini, IT

Incoming rapport publisert 9 minutters Innsikt om viktigheten av reisearrangørene 
sin rolle

NOV Workshop ES, IT Adventure 2 FAMTRIPS Nord 
Norge
1 FAMTRIP Fjord Norge
1 FAMTRIP Visit 
Sørlandet

Incoming operatør& DMC 
fagdag

DES Workshop USA Event Let’s meet again, SE Christmas Edition 1 FAMTRIP Trøndelag
1 FAMTRIP Nord Norge



Mosjøen & Bodø culture and food, 11th-15th November
Tour operators from: Germany, Italy, Norway, France, Spain
Segment: culture & food

Outdoor winter activities in the Lyngenfjord area, 25th-29th November
Tour operators from: Nederland, Italy, France, Sweden, Norway, Germany, UK
Segment: energy

Culture - Explore the hidden gems of Southern Norway, 18th-21th  November
Tour operators from: Norway, United Kingdom, Netherlands, Denmark
Segment: culture

Famtrips i samarbeid med landsdelselskapene - November

Copyright: Marie Baird/Visit Lyngenfjord



• Culture in Fjord Norway, 24th-28th November
Tour operators from: Spain, Germany, Belgium, France
Segment: culture & food

•
Explore the cultural, historical, and culinary highlights of the 
Trøndelag region, 10th-14th December
Tour operators from: Germany, Belgium, Sweden, Denmark, 
Netherlands, UK
Segment: culture & food

• The hidden arctic gem of natural beauty of Northern Norway, 9th-
13th December
Tour operators from: Norway, Denmark, Germany, Sweden, United 
Kingdom, Spain, Italy, France, Netherlands
Segment: Adventure

Famtrips i samarbeid med landsdelselskapene – November / Desember

Copyright: Anne Haga/ Visit Inherred



Salgsutløsende aktiviteter måles på følgende: 
• IN – organisatorrollen
• IN – rådgiverrollen
• Effekten av aktiviteten (kortsikt)

Samme mal til undersøkelsene introdusert i september
Måle våre KPI’er i alle markeder på lik linje

Aktiviteter & tiltak B2B Fritidsmarkeder



5) Utvikling av digitale 
verktøy



Digitale famtrips
Testet Whereby som platform under Ski Workshop, NTW & Norway Insights.
Ikke optimal plaftorm, pga ustabil film visning og komplisert teksnisk sett for 
selgerne. 
Norway Insights: gikk over til GVA platformen i mai.

• Fra leverandørene sin side er det best å vise frem pre-produksjoner
• Fra kjøperne sin side er det viktigste å få god & praktisk informasjon

Øvrige platformer om GotoWebinar vil derfor kunne funke bra. 

Utvikling & test av digitale verktøy



Bedriftsdatabasen

• Løsning utviklet og testet med ulike frivillige hos næringen i løpet av 2021. 
• Lanseres i løpet av 2022

Synlighet til turoperatører på VisitNorway

• Løsning utviklet og testet med frivillige turoperatører i UK og Tyskland i 2021
• Lanseres i løpet av 2022

Utvikling & test av digitale verktøy



Workshop system

Anbud på en workshop system, som kan levere påmelding, matchmaking og 
online møter med hensyn til ulike tidssoner. 

Signert kontrakt med CONVERVE gmbh, juni 2021. 
Kontrakten gjelder i 3 år. 

Utvikling & test av digitale verktøy



Kompetansesenter på Innsikt
Ny kompetansesenter for norsk næring
som ønsker å jobbe med B2B og 
I samarbeid med Innovasjon Norge.

Utvikling & test av digitale verktøy



6) Fokus mot den norske 
incoming bransjen



Regelmessige møter med incoming operatører og landsdelselskapene 
• 17.mars, 12.mai og 16.juni
• Møtene ble gjennomført i samarbeid med VIRKE. 
• Under disse møtene, ble det tatt opp problemsstillingene som incoming operatører slet med, som var oftest 

relatert til det økonomiske. 
• IN fikk presentert aktiviteter som de jobbet med, og tiltak som kunne være av interesse for incoming

operatørene. 

Opprettelse av egen side om incoming operatørene i mai
B2B Fritidsmarkedet (visitnorway.com) / Incoming operators in Norway (visitnorway.com)

Fagdag 15.november i Oslo med incoming operatørene & DMC, landsdelselskapene og VIRKE. På agenda var 
oppdatering fra VIRKE; Status for High-End prosjektet, Bærekraft og markedsarbeid og nytt fra IN.

Invitasjon til å delta på visningsturer i November / Desember. 

Samarbeid med incoming operatører

https://business.visitnorway.com/b2b/fritidsmarkedet/
https://business.visitnorway.com/b2b/fritidsmarkedet/product-development-activities/incoming-operators-in-norway/


Lansert nytt High End 
Tourism prosjekt



• Prosjektet ble etablert da norske partnere har etterspurt 
satsingen og IN ser behovet av å tiltrekke seg flere 
pengesterke forbrukere hvis skal vi levere på den nye 
reiseliv strategien. (High yield, low impact)

• En ressursgruppe ble satt opp for å enes om en strategi 
og en aktivitetsplan for 2022. Tre møter ble gjennomført

• Prosjektet vil i første omgang konsentrere seg om B2B, 
men på sikt er det ønske om å bidra inn produktutvikling 
også

High End Tourism prosjekt

Photo: Britannia Hotel



• Gruppen definerte USA, Tyskland, Storbritannia og UAE 
som satsingsområder

• IN har igangsatt en markedsundersøkelse i disse fire 
markedene for å sikre en databasert tilnærming til 
satsingen

• Markedsundersøkelsen inneholder skrivebords 
undersøkelser, spørreundersøkelser og dybdeintervjuer. 
Resultatene vi bli tilgjengelig mars 2022.

• IN vil jobbe med å samle norsk næring, med et felles 
uttrykk på viktige møteplasser i 2022

High End Tourism Prosjekt forts.

Photo: Jason Perry



Tusen takk!
www.innovasjonnorge.no
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