
INTERNASJONAL

Harald Hansen

hahan@innovationnorway.no

Tema workshops

Workshop – Fiske, 22.-23. mai

Workshop – Vandring og sykling, 11.-12. september

mailto:saols@innovationnorway.no


Programutkast tema-workshops
Dag 1

14:00 – 16:00 Seminar for selgere med oppdatering om segmentet fiske?? Og markedene.
17:00 – 22:00 Sosial aktivitet for nettverksbygging for alle deltakerne, inkludert middag

Dag 2

09:00 – 14:00 Workshop med forhåndsbookede avtaler inkludert lunsj
14:00 – 14:30 Offisielt slutt på program

Pre- og postturer

Man ønsker å knytte til pre- og postturer til kjøperne som melder seg på arrangementet.
De som ønsker å by på en pre- eller post-tur må være i stand til å kunne legge opp til en komplett program med 
overnatting, transport, aktiviteter samt guide under turen.
Det vil gå ut en søknad på dette i løpet av desember 2018, med frist slutten av januar 2019. 
Ønsker du å motta søknaden, vennligst ta kontakt med Harald Hansen.



Produktutvikling / Booste Norge / Booste salg

Mer informasjon: 
Rundt workshopen vil det legges pre- og postturer rundt tematikk fiske.
Min. 15 leverandører, hvis ikke blir workshopen avlyst.

Pris: 
NOK 6500.-

Workshop Når: 22.-23. mai 2019
Tema fiske Frist: 25. januar 2019

Hvem treffer man? 
Turoperatører som jobber med fiske som produkt. 
Marked: Internasjonalt
Operatørene inviteres fra alle våre prioriterte 
markeder i Europa, Russland og USA/Canada. 

Hvem passer dette til ? 
• Leverandører av produkter innenfor fiskesegmentet; 

hav- og innsjøfiske.

Inkluderer: 
• Halvannen dags arrangement
• Måltider i henhold til offisiell program
• Deltakelse på sosiale aktiviteter i henhold til offisielt program
• Halvdags workshop med forhåndsbookede avtaler
• Bedrift- og produktbeskrivelse i produktmanualen
• Tilgang til markedsmanualen med beskrivelse av deltakende 

kunder



Produktutvikling / Booste Norge / Booste salg

Mer informasjon: 
Rundt workshopen vil det legges pre- og postturer rundt tematikken vandring og sykkelturer. 
Min. 15 leverandører, hvis ikke blir workshopen avlyst. 

Pris: 
NOK 7500.-

Workshop Når: 11.-12. september 2019
Tema Vandring & Sykling Frist: 25.januar 2019

Hvem treffer man? 
Turoperatører som jobber med fiske som produkt. 
Marked: Internasjonalt
Operatørene inviteres fra alle våre prioriterte 
markeder i Europa, Russland og USA/Canada. 

Hvem passer dette til ? 
• Leverandører av produkter innenfor vandring og 

sykling. 

Inkluderer: 
• Halvannen dags arrangement
• Måltider i henhold til offisielt program
• Deltakelse på sosiale aktiviteter i henhold til offisielt program
• Halvdags workshop med forhåndsbookede avtaler
• Bedrift- og produktbeskrivelse i produktmanualen
• Tilgang til markedsmanualen med beskrivelse av deltakende 

kunder



Tusen takk!
www.innovasjonnorge.no
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