
 

Vertskap for #MeetInNorway-workshop 
Retningslinjer for søknad 

 

Innovasjon Norge ønsker å etablere #MeetInNorway som en årlig workshop for 

norske tilbydere og internasjonale kjøpere av møte- og insentivprodukter.  Målet er at 

dette skal bli en viktig møteplass for dette segmentet innenfor reiselivsnæringen, og 

at det arrangeres ulike steder i Norge hvert år.  

 

Hovedformålet med arrangementet er å skape en møteplass for selgere og kjøpere 

hvor forhåndsbookede møter kan gjennomføres, samt legge til rette for mer uformell 

nettverksbygging kvelden før og under pauser/lunsj workshopdagen.  

 

Dette er en unik mulighet til å vise frem sin destinasjon/sitt produkt til viktige kjøpere 

fra hele verden.  

 

Innovasjon Norge står for følgende: 

 
• Invitasjon til potensielle kjøpere. Mål: 25 kjøpere fra de prioriterte markedene 

og potensielt nye markeder 

 

• Innsalg til norske tilbydere av Meetingsprodukter. Mål: 25 selgere 

 

• Utarbeidelse av produkt- og markedsmanual 

 

• Tilrettelegge for forhåndsbookede møter  

 

• Teknisk gjennomføring av selve workshopen 

 

Søknad om å være vertskap for #MeetInNorway 
 

Innovasjon Norge ønsker en beskrivelse av følgende i en søknad om å få være 

vertskap for #MeetInNorway-workshop 2019: 

 

• Forslag til overnattingssted(er) for de internasjonale kjøperne (25 pax) 

 

• Forslag til sted for gjennomføring av workshopen (50 pax) 

 

 

• Forslag til velkomstmiddag (50-55 pax): Forslag til sted, samt en beskrivelse 

av hvordan denne middagen skal utnyttes til å profilere destinasjon/produkt 

 

• Det vil bli satt av tid til en lang lunsj under workshopen, med rom for å unytte 

dette som profileringsarena. Hvordan tenker dere dette løst?  

 

 

• Logistikk, dvs. ankomst/avreise flyplass/togstasjon, evt. transfer mellom 

overnattingssted og venue for workshop 

 

 

Overordnet ønsker vi en beskrivelse av hvordan dere ønsker å unytte dette som en 

arena for å profilere dere og synliggjøre destinasjon/produkt som attraktive overfor 

internasjonale kjøpere av møte- og insentivreiser.  



 

 

 

Dato og tentative tider: 

 

Torsdag 19. september:  

Alle deltakere ankommer i løpet av formiddag/tidlig ettermiddag.  

Velkomstmiddag på kvelden og evt. innsalg/aktiviteter i regi av vetskap før middag.   

 

Fredag 20. september:  

Workshop fra kl. 09:00 – ca. 14:30 med 1,5 times lunsj + pauser 

 

Dette er kun tentative tider, endelige tider settes i dialog mellom Innovasjon Norge og 

valgt vertskap. Programmet den 20. september må være avsluttet slik at deltakerne 

kan nå flyforbindelser videre til valgte famtrips (se egne kriterier for å søke om det).  

 

 

 

Innovasjon Norge dekker følgende kostnader:  
 

• Transportkostnader for kjøpere fra de ulike marked 

 

• Overnatting kjøpere (pris per enkeltrom må oppgis i søknad) 

 

• Velkomstmiddag (til en gitt pris per person) 

 

• Leie av lokaler til workshopen (pris må oppgis i søknad) 

 

• Kostnader knyttet til den tekniske gjennomføringen av workshopen  

 

• Lunsj og pausemat til deltakerne (til en gitt pris per person) 

 

 
 

Levering av søknad 
 

Søknad sendes på e-post til Kari Anne Schwach: kasch@innovasjonnorge.no senest 31. 

januar 2019.  

 

 

Valg av de endelige visningsturene 
 

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

 

mailto:kasch@innovasjonnorge.no

