
Velkommen til reiselivswebinar: 
Hva kan Innovasjon Norge tilby reiselivsnæringen?

Møtet starter kl. 11.00

Det blir dessverre ikke anledning til å stille muntlige spørsmål. 
Vi oppfordrer alle til å bruke Q&A-funksjonen på høyre side. 

Vi vil forsøke å svare på spørsmål fortløpende, samt etter presentasjonen.

Opptak av webinaret blir tilgjengelig på våre Innsikt-sider senere i uken:   
https://business.visitnorway.com/no/

https://business.visitnorway.com/no/


Bente Bratland Holm 
Reiselivsdirektør

Audun Pettersen 
Avdelingsleder Bærekraftig Reiseliv og Mat

Frode Aasheim 
Leder B2B Visit Norway 

Katrine Mosfjeld 
Leder B2C Visit Norway

Bjørn Krag Ingul  
Programansvarlig Innovasjon, Bærekraftig 
Reiseliv og Mat

Disse møter du i dag



Bente Bratland Holm 

Direktør Reiseliv 



Audun Pettersen

Leder Bærekraftig Reiseliv og Mat



Innovasjon Norges rolle

dd

Under Restaurant / Foto: Inger Marie Grini, Bo Bedre Norge

Permitteringer, skatt, avgifter, rentenedsettelse

«Kontantstøtte» faste kostnader

Covid 19 bankgaranti og statlig obligasjonsfond
Generelle 

tiltak
Alle 

bedrifter

Eigarar og investorarBedrift Bedrift 

Lån og tilskudd til utviklingsprosjekt
Spesifikke 

tiltak
Spesifikke 
bedrifter



Økte rammer

Oppstart av 
bedrift

Innovasjon
Kapitalstyrking

Under Restaurant / Foto: Inger Marie Grini, Bo Bedre Norge

Finansiering av 
oppstart

+ 500 mill. kroner

Ekstraordinært
Innovasjonstilskudd

+ 2,1 mrd. kroner 

Innovasjonslån

+ 1,6 mrd. kroner



.
Nyetablerte oppstartselskaper med 
utviklingsrettede aktiviteter som legger grunnlag 
for et høyt fremtidig vekstpotensial

Hvem
Finansiering av 

oppstart
+ 500 mill. kroner

Foto: Asgeir Helegestad/Visitnorway



Markedsavklarings-
tilskudd

- Inntil 150.000 kr

Oppstartslån
- Inntil 2,4 mill. kr

Kommersialiseringstilskudd 
1

- Inntil 750.000 kr

Kommersialiseringstilskudd 
2

Inntil 750.000 kr

Finansiering av oppstart
+ 500 mill. kroner



Hvem
Små og mellomstore bedrifter med 
vekstambisjoner – i hele landet og i alle 
bransjer

Ekstraordinært
Innovasjonstilskudd

+ 2,1 mrd. kroner 

Foto: Bård Basberg/Loen Skylift



Aktiviteter
• Strategiutvikling (SMB)
• Typiske innovasjonsaktiviteter 

(SMB)
• Forstudier
• FoU aktiviteter
• Investeringer (SMB)
• Implementering av nye produksjons-

og organisasjonsmetoder
• Opplæring

Ekstraordinært
Innovasjonstilskudd

+ 2,1 mrd. kroner 

Foto: Visitnorway.com



Aktiviteter
• Nyetableringer

• Nyskaping

• Omstilling

• Internasjonalisering 

• Utvikling

Foto: CH/Visitnorway.com

Innovasjonslån

+ 1,6 mrd. kroner



Hvor mye
Ingen beløpsbegrensning
Kombinasjon av tilskudd og lån
Forutsatt innenfor statsstøtteregelverket

Foto: Rawpixel



Hva ser vi etter?
✓Det er et marked der ute – nasjonalt og 

internasjonalt

✓De rette folka får dette til – menneskelige 
ressurser, eierforankring

✓Det er bærekraftig for bedriften og 
samfunnet

Nytt og 
nyttig?



Hvem kan IKKE søke?
• Tradisjonell kafe- og restaurantvirksomhet

• Transport

• Varehandel, håndverkstjenester 

• Konsulentvirksomhet/bedriftsrådgivning

• Klynger og bransjeorganisasjoner

• Hobbyvirksomhet

Foto: C H/Visitnorway



1. Vær kort, konkret og konsist

2. Kort bakgrunn, inkludere løsningsforslag, status.

3. Hovedmål, hva skal du oppnå med dette prosjektet – hva er 
suksesskriteriene for et vellykket prosjekt?

4. Delmål – hvilke aktiviteter skal utføres for å nå hovedmålet, 
hvem gjør hva og hva koster det.

5. Innovasjonshøyde: Hva gjør at din løsning/tjeneste skiller 
seg vesentlig ut i fra eksisterende løsninger på markedet? 
Hvordan vil kunden merke dette?

6. Hva er ambisjonen din for bedriften om 5 år

7. Interne forhold: Husk å beskrive teamet, hvem er dere og 
hvilke bakgrunn har dere som gjør dere i stand til å bygge 
bedriften

8. Risiko og lønnsomhet

Noen tips!

Foto: Nancy Brundt/Visitnorway.com



Vil du vite mer?



Katrine Mosfjeld 

Leder B2C Visitnorway



Til vi sees igjen



• Kun nødvendige reiser
• Reis til hytta, med de du normalt er sammen

med
• Unngå rundreiser
• Unngå flere enn 5 personer i en gruppe

• Oppdatering reiseråd tirsdag 28/4
• Oppdatering om arrangement med mindre

enn 500 personer torsdag 30/4

Fremdeles er dette gjeldende smittevernråd



Struktur på aktivitetene



PR i Norge 





• Landsdelsselskapene deler sine beste tips til 
sommeropplevelser i sin region

• IN skriver manus sammen med produsent Newslab

• Distribueres på Facebook med budsjett med tre 
formål:

• Inspirasjon og kunnskap!

• Opplev Norge som en turist!

• Drive trafikk til landsdelsselskapenes eget nettsted 
(der det finnes)

6 «Ukens story- spesialfilmer» fra 6 landsdeler



Når vi sees igjen



1. Fortelle emosjonelle og relevante historier som 
gagner næringen i Norge og kampanjens 
samarbeidspartnere.

2. Snakke helhetlig til en bred målgruppe, samtidig 
som vi sikrer relevans hos hvert enkelt 
motivasjonssegment.

3. Forsterke den salgsutløsende kommunikasjonen 
til hver enkelt destinasjon og samarbeidspartner.

Med denne kampanjen skal vi: 



Foto: Sjoa Rafting

Kistefos-museet – Ey – Yayoi Kusama – Shine of
life. Foto: Einar Aslaksen

Foto Øyvind Lund/ Hanen.no

Foto: Sjoa Rafting/ sjoarafting.no

BROADENING 
MY 

CULTURAL 
HORIZON

ESCAPE

ENERGY

SHARING 
& CARING

Adventures 
in a world 
of natural 

beauty



5 egne landingssider for Norgeskampanjen: 

... med opplevelser som matcher de fem segmentene: 

Energy, adventures in a world of natural beauty, 
broadening my cultural horizon, sharing & caring og 
escape. 

Nye artikler og landingssider på Visit Norway

Andre nye og oppdaterte artikler i vår: 
(noen er fortsatt under utarbeidelse)

• Nytt oppdatert univers om terrengsykling, med 
tilhørende undersider 

• Nye sider vandring: Våre ville, vakre vandredaler, 
skrollehistorie om turpionerene Mina og meg med 
tilhørende tips til å gå på tur med barn.

• Oppdatert padleunivers

• Oppdatert sykkelunivers, ny artikkel med tips til
noen av landets flotteste sykkelturer, samt egen
artikkel om praktiske tips for sykkelferien.

Koronaspesifikke artikler: 

• Reiseråd i forhold til koronasituasjonen

• Til vi ses igjen



Steg 2Steg 1 Steg 3

Show Tell Sell



Det er fortsatt mye å glede seg til i sommer ❤️

#NårViSeesIgjen

Når vi sees igjen

Show

Når vi sees igjen

Det er fortsatt mye å glede seg til i sommer ❤️

#NårViSeesIgjen #visitnorway 

visitnorway

Når vi sees igjen



Tell

VISITNORWAY.NO

Enestående turopplevelser

Legg ferieplanene til Norge i sommer ❤️
#NårViSeesIgjen

VISITNORWAY.NO

Norges skjulte ferieperler
VISITNORWAY.NO

Sommerens mest spennende 

restauranter 



DITTNETTSTED.NO

Book ditt opphold nå

Besøk vakre Bergen by i sommer! ❤️
#NårViSeesIgjen

Book now Book nowDITTNETTSTED.NO

Sommerens vakreste eventyr

Legg ferieplanene til Norge i Sommer ❤️ #NårViSeesIgjen

Din facebookside og logo her

Sell



Kampanjeoversikt, foreløpig tidslinje og budskapsfordeling



Vi skal la nordmenn få se filmene, inpirere dem til
ferie og engasjere dem i mediene

Vi skal kjentgjøre visitnorway.no som inspirasjonshub
for norgesferie

Vi sender folk inn til 5 inspirerende landingssider på
visitnorway.no

Vi tilbyr partnerskap med focus på taktiske (salgsutløsende) 
aktiviteter til større aktører i reiselivet.

• Minimumsinvestering

Informasjon og kontaktskjema på business.visitnorway.no



Frode Aasheim 

Leder B2B Visitnorway



• De fleste opprinnelige planlagte aktivitetene avlyses eller utsettes. Noen avlyste 
aktiviteter erstattes digitalt.

• Oppretter nye digitale aktiviteter mot norsk næring samt internasjonale kunder

• Nytt mandat: Hvordan arbeide nasjonalt Leisure/ MICE?

• E-learning Norway Expert Prioriteres ( ute/ hjemme)

• Kahoot samarbeid med regionsselskap og destinasjoner. Gratis!

• Nyhetsbrev B2B ( mal utarbeides)

• Utvikling av websidene MICE/ Travel Trade/ Kongress/ Arrangement

• Priser på Digitale B2B aktiviteter fra kr. 750,- til maks kr. 2000,-

• Alle datoer, priser etc. vil være klare på Innsikt neste uke

B2B aktiviteter 2020 Leisure/ MICE







Bjørn Krag Ingul 

Programansvarlig Innovasjon, 
Bærekraftig Reiseliv og Mat



Kompetanse

• Bli god på nett
• Bli god på nett 2.0
• Godt vertskap
• Opplevelseskurset
• Pakking, distribusjon og salg

• 360 plasser
• Fastlagte datoer
• Gratis for bedriftene

• https://business.visitnorway.com/

https://business.visitnorway.com/


1. Sertifisering av enkeltbedrifter – flere muligheter
• Sertifisering for ulike bedrifter og ambisjonsnivåer
• Fra klima/miljø-fokus til mer generell bærekraft 
• Norsk Økoturisme, Miljøfyrtårn, Svanen, Green Key, ISO 14001, Blått Flagg

2. Kvalitetssikring av enkeltbedrift – Varde
• Spesielt utviklet for aktivitetsbedrifter
• Hjelper med forbedring og økt kvalitet i bedriften

3. Sertifisering av destinasjon – Bærekraftig reisemål
• Felles arbeid for bærekraft på hele reisemålet
• Bredt samarbeid i næring og med kommune, tiltak og måling over tid

Sertifiseringer og kvalitetssikring – tid for troverdighet og synlighet?

Varde Experience Quality



Takk for denne gang!

Opptak av webinaret blir tilgjengelig på 
våre Innsikt-sider senere i uken:   
https://business.visitnorway.com/no/

Har du spørsmål eller kommentarer?

innsikt@visitnorway.com

https://business.visitnorway.com/no/
mailto:innsikt@visitnorway.com

