Velkommen
til statusoppdatering MICE

Agenda
• Arrangementsturisme
• Kongressatsingen
• Corporate/Incentive - status aktiviteter 2020
• Status og tanker om fremtiden fra våre prioriterte
markeder
Storbritannia
Tyskland/Sveits
Sverige
Russland

• Dialog - spørsmål & svar

Toril Sunde Alpeseth / Vinjerock

•
•
•
•

Arrangementsturisme

•

•

•
•

Status arrangementer i Norge / internasjonalt
Aktiviteter:
•
Vurderer digital møteplass
•
Vurderer fysisk møteplass på slutten av
året
•
Vurderer Host City 9.-10. desember
Arrangementsstrategien
•
Muligheter internt med regionskontorer
•
Samle info, legge ut på web
•
Dialog med SFF
Fremover:
•
Finansiering ressurssenter 2021
•
Flere arrangører som vurderer 2020
•
Web, kommunikasjon og materiell
Møte digitalt / fysisk før sommeren?
Mer
info: https://business.visitnorway.com/no/arrange
mentsturisme/

Toril Sunde Alpeseth / Vinjerock

•
•

Kongress
• Status kongresser i Norge/internasjonalt
• Kongressbyene i Norge
• Nasjonal kongresstrategi
Skape verdensledende fagmiljø. Tiltak med fokus på:
Fagmiljøer/klynger
Måling og dokumentasjon
Operative aktiviteter
Kommunikasjon/verktøy
Finansieringsmodell

• Lansering strategi/nasjonalt ambassadør
program med advisory board
• Vurderer aktiviteter høst 2020:
ICCA, IBTM, Oyster Association lunch

Toril Sunde Alpeseth / Vinjerock

•
•
•
•
•

CORPORATE / INCENTIVE

Opprinnelige planer

Kansellert eller erstattes digitalt

#MeetInNorway – Internasjonal workshopevent – planlegges digitalt i oktober
Oppdatert informasjon på INNSIKT https://business.visitnorway.com/no/

•

Webinar - kan organiseres i samarbeid
med IN. Partner står for innhold, IN skaffer
kunder og inviterer (NOK 750,-)

•

Kathoot Quiz – IN har utviklet og
publiserte generelle quizer. I tillegg tilbys
destinasjonsselskap å lage egen quiz som
IN distribuerer via sin plattform (GRATIS)

•

Nyheter, digitale visninger, virtuelle
fam.trips etc. - Publiseres på
visitnorway.com/meetings og i lokale
nyhetsbrev (GRATIS)
Publiseres på vår internasjonale nettside:
VISITNORWAY.COM/MEETINGS

Toril Sunde Alpeseth / Vinjerock

Corporate/Incentives - Nye digitale muligheter

Kilde. KfW Research, Ifo Institut

Tyskland og Sveits – status i markedene i dag
Corona situasjon:
• 186.448 infeksjoner, 8.812 døde, 167.909 frisk igjen (9.6.)
• Kontaktbegrensninger til 29.6., avtands- og hygieneregler,
Maskeplikt i butikker/offentlig transport, ingen store
arrangementer til 31.8.
• Økonomien: Stemningen blant tyske selskaper forbedret
seg noe i mai etter katastrofalt april
• for 10,1 mill ansatte blir kortidsarbeid registrert,
arbeidsledigheten økte til 6.1% i mai
• Tyske regjering besluttet ny konjunktur- og fremtidspakke
på 130 milliarder euro (3.6.)
• Innenlands (fritids) turisme øker og gir gode sjanser for
reise bedrifter

Ifo institut

Tyskland og Sveits – status i markedene i dag
• Arrangementet industrien i stor krise, en million
arbeidsplasser er direkte truet. Fleste medarbeider i kort
tid. Noen byråer er insolvent allerede.
• Events for resten av året har blitt utsatt eller kansellert.
• Alternative event formater: virtuelle eller hybridhendelser, friluftskonsepter o.a
• Siden 6.5. er det opp til forbundsstatene å bestemme seg
for organisering av messer
Corona situasjon:
• 30.913 infeksjoner, 1.921 døde, 28.600 ble frisk (2. juni)
• I juni tredje siste fasen av fjerning av begrensninger,
ingen maskeplikt, 24.6. bestemmelse om store events
• Næringshendelser vil bli veldig hardt rammet av krisen.

Tyskland og Sveits – hvordan ser fremtiden ut?
• Reisevarsel oppheves fra 15. juni. Reiser er mulig til 31
land (EU pluss Schengen området). For Spania og Norge
gjelder det senere, fordi innreisebegrensninger fortsatt
gjelder der.
• Generell oppfatning; møter ansikt til ansikt vil komme
tilbake på grunn av personlige interaksjoner og den
nåværende mangelen på det.
• På kort sikt fokuserer man mye mer på nasjonale
begivenheter. Det vil ta enda lenger tid for internasjonale
begivenheter å komme seg tilbake. Utfordring: Forskjell i
regelverket fra land til land.
• Det forventes en liten bedring i virksomhet for tidlig /
midten av neste år.

Tyskland og Sveits – hvordan ser fremtiden ut?
• Fleste møter og events er utsatt til 3. eller 4. kvartal i
2020 eller til 2021
• Behovet for å møtes, utveksle ideer og skape nye ting vil
være veldig høyt etter krisen.
• Planleggingen av møter har en ledetid av 3 til 6 måneder
for selskapsmøter og 2 til 5 år for kongresser. Fremtidig
møter - et eksempel:
World Economic Forum (WEF) i januar 2021. I stedet for de vanlige
opp til 3.000 deltakerne, kan det bare være ca 2.000
mennesker. Globale regjerings- og næringslivsledere, bør fortsette å
gjøre møter i Davos. Alle andre vil organisere seg i 420 byer over
hele verden og være koblet online til Davos.
Kilde:https://abouttravel.ch/geschaftsreisen-tagungen/mice-markt/businessevents-sind-starkvon-der-krise-betroffen/

Storbritannia – status i markedet i dag
•

23. mars innførte Britene meget strenge lockdown-regler

•

Tross dette er over 40 800 registrert døde, et av de høyeste
antallene i verden

•

R raten er nå under 1.

•

Gradvis gjennåpning av landet selv om man er redd for at
smitten skal blusse opp igjen

•

Man får lov til å møte 6 personer ute så lenge man holder 2m
avstand

•

Gartneri, DIY-butikker, bilforhandlere og utendørsmarkeder har
nå lov til å holde åpent og fra 15. juni kan alle butikker holde
åpent

•

Noen skoletrinn åpnet 1. juni, men de aller fleste elever vil ikke
starte på skolen igjen før september

Storbritannia – status i markedet i dag
•

Forventet at man kan ta innenlandsferie fra 4. juli (-rykter om at dette
flyttes frem til 22. juni da 3.5 mill jobber står på spill i hospitality)

•

Hospitality næringen kjemper for å få social distancing til å være en
meter ikke to.

•

To ukers fly-karantene innført 8. juni. Revurderes hver 3. uke

•

Flyselskapene saksøker regjeringen (BA, Ryan Air, Easy Jet)

•

"quash quarantine" – signert av 500 reiselivsbedrifter

•

Snakk om å åpne grenser mot enkelte land, men ingen ting er
bekreftet

•

BREXIT er under radaren for øyeblikket, men Boris er bestemt på å ikke
utsette deadlinen

Storbritannia – hvordan ser fremtiden ut?
Kort sikt
•
•

•

•
•
•
•

Forventet å være den verste resesjonen i moderne historie
Work retention scheme utsatt til oktober - En av fire briter er nå permittert.
Travel & hospitality, er blant de næringer som er spesielt utsatt (opp til 80%
permittert).
Nyhetsbildet domineres av oppsigelser og det forventes å bli verre før det blir
bedre
Flybransjen er i krise, ruter vil kuttes og total restrukturering forventes. Mange
mener The Flag Carriers blir sterkere.
MICE byråene er hardt utsatt, det forventes mange konkurser og sammenslåing
av bedrifter.
Men, det er endekunder som booker møter og noen gjør det veldig bra –
Pharma, Health, Logistics, Utilities & energy
Mange industrier vil omstruktureres og man vil trenge fysiske møter for trening,
networking, kompetanse-utveksling, bygge kultur osv.

Storbritannia – hvordan ser fremtiden ut?
Lengre sikt

•

Bank of England (BoE) forventer at tilbakegangen blir kraftig og
kortvarig, etterfulgt av vekst på 15% i 2021.

•

BoE forventer at resesjonen blir betydelig kortere denne gang enn
under finanskrisen i 2008, og at landets økonomi er tilbake til preCovid-19 størrelse i løpet av de neste to årene

•

Britene elsker å reise og de er det landet med høyest deltagelse på
events i verden

•

Både byråer og corporates forventer å booke internasjonale events i
2021

•

Men, med færre deltagere og hybrid møter blir mye vanligere

•

Kontrakter vil bli mye mer fleksible og mange kjøpere vil bruke egne
kontrakter

•

For Norge fortsetter god flyforbindelse å være viktig!

Sverige – status i markedet i dag
Landet annerledes – åpent samfunn med anbefalinger / begrensninger

14. mars - Avrådan fra alle reiser (utenlandske / innenlandske)
Uke 11 - samlinger med over 50 personer er forbudt (ingen lettelse)
16. mars - anbefalinger fra Folkehelsetilsynet for Stockholm-regionen.
17. mars - videregående skole og «voksenskole» stengt - fjernundervisning.
13. mai – Avrådan fra alle utenlandsreiser utvides til 15. juli
13. juni - symptomfri kan reise fritt i Sverige
9. juni
45 133 bekreftede sykdomstilfeller
4.694 bekreftede dødsfall

Sverige – status i markedet i dag
April - Regjeringen avslår forslag for Reisefond
April - Særskilt støtte til SAS (klarer sommeren ut)
Konkurser i april 2020 / sammenlignet med 2019
• Hotell- og restaurantbransjen + 123%
• Transportsektor + 105%
• Generellt + 49% (1/3-12/4)
Prognose = Langtidsledighet rundt 13-15% for 2020
Nu-situasjon MICE agenter
• Permitteringer året ut
• Fokus på digitale leveranser, strategi- og kommunikasjonsoppdrag.

@CH – Visit Norway

Sverige – hvordan ser fremtiden ut?
Koronkrisen påvirker selskaper på tvers av sektorer i Sverige.
• Innen byggsektoren er aktivitetsnivået fremdeles høyt,
men markedet er nå forsiktige med å starte nye prosjekter.
• Innenfor IT-sektoren ser vi att selskap som jobber med
IT-support og digitale samarbeidsverktøy og EdTech
opplever økt etterspørsel.
• Svensk industri er inne i en utfordrende periode. Selskap
som Volvo og Scania har hatt krevende måneder men
nu er produksjonen gradvis i gang. - Positive signaler!

@Simon Migaj

Sverige – hvordan ser fremtiden ut?
Fortsatt viktige trender:
• Bærekraft/tilgengelig, sikkerhet, helse og formål / verdi
Sakte og forsiktig start.
Vi ser att forespørsler for 2021 kommer in nu.
Færre store samlinger - flere lokale samlinger.
Digital miks og godt planlagte sammenkomster.
Mindre / mer incentive-format for svenske MICE kunder?
Er svenskene velkommen?
@Simon Migaj

Russland – status i markedet i dag
Det russiske MICE-markedet er svært ungt og har langt færre aktører (mindre enn 100)
sammenlignet med fritidssektoren, som har mer enn 4000.
I 2019, vokste det russiske MICE markedet med 10,3 % og utgjorde 675 milliarder rubler.
I 2019 var det 45,3 mln. turer av russere til utlandet, en økning på 8 % i forhold til 2018.
I 2019 økte antall russiske gjestedøgn i Norge med 15 % og utgjorde 154.189 overnattinger.
De mest populære MICE-produkter i Russland er en kombinasjon av «konferanse + insentiv
turer eller teambuilding".
Forventningene for 2020 var høye og prognosene var optimistiske.
Den største utfordringen nå er å overleve krisen. Russiske agenter håper at de kan fortsette
også etter krisen. Mange ansatte er permittert.

Mange byråer avbestiller eller flytter arrangementer/turer til senere tidspunkt.
Noen byråer begynte å tilby nye produkter: digitale og virtuelle arrangementer.

Foto: CH/Visitnorway

Russisk MICE marked – viktigste trender etter pandemi
➢

Budsjettene for MICE produkter vil være mindre de neste
årene.

➢

En del møter kommer til å være digitale, og noen vil selvsagt
fortsette å bruke dette formatet etter karantene.

➢

Det vil ta tid å komme tilbake til tidligere volumer.

➢

Samtidig, folk er veldig sultne på direkte kommunikasjon og vi
kan ikke forvente at MICE produkter blir mindre prioritert.

➢

Selskaper har betydelige MICE budsjetter til å opprettholde
viktige indikatorer som personalets motivasjon og engasjement.
Dette kan ikke bli håndtert av online-systemer.

➢

Den russiske MICE-næringen er i en ekstremt vanskelig
situasjon per i dag, er det all grunn til å tro at dette er
midlertidig. Verdien av personlig kontakt med kolleger, ansikttil-ansikt-forhandlinger med kunder og leverandører vil aldri bli
erstattet av noen form for kommunikasjonsteknologier.

➢

MICE markedet er det første som blir rammet, men også det
første som får fart.

Russland – hvordan ser fremtiden ut?
➢

Salg av lokale arrangementer vil trolig starte fra sommeren 2020.

➢

Salg av internasjonale MICE produkter starter mest trolig etter Nytt År 2021.

➢

Det største russiske flyselskapet Aeroflot har kansellert internasjonale flyvninger
frem til 1. august 1, 2020.

➢

Det innenlandske markedet er gradvis åpnet fra 1. juni 2020.

➢

FOR MYE SPEKULASJONER, jeg tror ikke at den russiske grensen vil være åpen
før august/september 2020.

➢

Det er viktig å holde kontakt med kunder og partnere.

➢

Norge er et trygt land, det har klart seg godt gjennom korona-pandemien.
Landet har en fantastisk natur og i kombinasjon med kvalitets-MICE- produkter
er dette noe som er veldig aktuelt for russere og noe de ønsker å oppleve!

Foto: Pål Bugge/Visitnorway

Vi ser frem til videre samarbeid!

