
Retningslinjer for søknad visningstur (famtrip) 
 

I forbindelse med #MeetInNorway, en workshop for norske tilbydere og internasjonale 

kjøpere av møte- og insentivprodukter, er det ønskelig å gjennomføre 2-3 famtrips i 

etterkant av workshopen.  

 

Tidspunkt for workshopen i 2019 er fredag 20. september.  

Sted: Ikke besluttet. Avklares innen utgangen av april 2019.   

 

Destinasjonsselskap og produkttilbydere som kan sy sammen og gjennomføre et 

helhetlig program, tilpasset møte og insentivsegmentet, oppfordres til å søke.  

 

Under følger informasjon om hvilke krav som stilles til arrangøren av disse 

visningsturene og hvilke faktorer som må vektlegges i utformingen av et turprogram. 

 

 

Utforming av forslag til program 
 

I første omgang ønsker vi kun en skisse til et program, ikke et detaljert program med 

tider dag for dag. Et mer detaljert program vil bli etterspurt på et senere tidspunkt fra 

de aktørene som blir valgt til å gjennomføre en visningstur. Skissen bør inneholde 

følgende:  

 

 

 

• Målgruppe: Tenk hvilken målgruppe dere ønsker å henvende dere til; er turen tenkt for 

kunder som har små grupper med behov for «high-end»-skreddersøm eller er den for 

eksempel tilpasset kunder som håndterer større grupper? Det er ønskelig med et spisset 

program, slik at Innovasjon Norge kan foreslå turen til riktige kunder i markedene.  

 

• Salgbare produkter: Programmet må inneholde salgbare produkter, gjerne med en link 

til nettside på engelsk. Det er viktig å beskrive høydepunktene fra turen, samt hvilke 

venues, hoteller etc. de skal få se.  

 

• Tematiserte turer: Det må gjerne lages et program spunnet rundt et tema/en rød tråd, 

for eksempel «soft adventure activities», norsk lokalmat eller bærekraftige 

opplevelser/produkter.  

 

• Lengde på turen: Turen starter etter at #MeetInNorway-workshopen avsluttes fredag 

20. september (tentativt kl,. 15:00) Turen må avsluttes senest søndag 22. september, på 

formiddagen, slik at kjøperne når flyforbindelse hjem samme ettermiddag/kveld.    

 

• Informasjon om transport: Det er ønskelig at eventuelle tog- og/eller flytider 

inkluderes i programforslaget, slik at Innovasjon Norge evt. kan booke plass i god tid 

dersom turforslaget blir valgt.   

 

• Antall deltakere: Det må oppgis minimum og maksimum antall deltakere per tur. 

 

 

 

 

 

 



Gjennomføring 
 

• Kontaktperson: Innovasjon Norge ønsker å ha kun én kontaktperson pr. tur å 

forholde seg til, selv om flere partnere/tilbydere eventuelt samarbeider om en tur.  

 

• Reiseleder: Hver tur må ha en erfaren, lokal reiseleder som følger gruppen 

hele veien.  

 

• Deltaker fra Innovasjon Norge: Det er ønskelig at det er med én deltaker fra 

Innovasjon Norge på hver av turene. Dennes deltakelse vil bli betalt for i sin 

helhet.  

 

 

 

Levering av turforslagene (inkl. tidsfrist) 
 

Turforslag leveres i et word-dokument og sendes på e-post til Kari Anne Schwach: 

kasch@innovasjonnorge.no senest i løpet av DD.MM  

 

 

Valg av de endelige visningsturene 
 

Innkommende forslag vil bli vurdert av B2B-teamet på VisitNorway/Innovasjon Norge i Oslo. 

Etter en vurdering av innkommende forslag vil 2-3 visningsturer bli valgt.  

Tilbakemelding om hvilke turer som er valgt vil bli gjort senest DD.MM via e-post.  
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