
Om å utvikle opplevelser som begistrer g jesten
På dette kurset i opplevelsesdesign lærer du om hvordan systematisk arbeid innenfor dette fag-
feltet kan bidra til økt betalingsvilje, sesongforlengelse , nye målgrupper og mer fornøyde g jester.

Du får kunnskap om verktøy som g jør det inspirerende å jobbe med innovasjon og produkt- 
utvikling i egen bedrift. Kurset har både en praktisk tilnærming med gode eksempler og et 
innovasjons- og  næringsutviklingsperspektiv. Ved å delta på kurset for du:

• En grunnleggende innføring i opplevelsesøkonomien
• Hvilke drivkrefter påvirker etterspørselen etter opplevelser?
• Opplevelsespyramiden - et verktøy for å se sammenhengene i opplevelsesproduksjon
• Opplevelsesgrinda - et praktisk arbeidsverktøy med 24 spørsmål på veien fra idé til en 

meningsfull opplevelse for g jesten
• Arbeidshefte med verktøy for opplevelsesdesign

Vi  jobber både i plenum, i grupper og i tillegg  skal vi teste en ”Harstad-opplevelse” inkludert et 
godt måltid. I etterkant av kurset får alle 1 times individuell oppfølging på Skype/telefon.

Kurset inngår i Innovasjon Norges kurspakke og blir g jennomført av Torill Olsson og Marie Bergsli 
i Mimir AS. Begge har lang erfaring fra reiselivsnæringen og har g jennomført kurs i opplevelses-
design over hele landet.

INTRODUKSJONSKURS I
OPPLEVELSESDESIGN

HARSTAD 6. - 7. MARS 2017

Kurset ble opprinnelig utviklet av den finske NCE «Lapland Center of  
Expertise for the Experience Industry» (LEO), men er kontinuerlig opp- 
datert med ny forskning, nye eksempler og en rekke nye, praktiske verktøy.



PROGRAM
Sted: Galleri Nord Norge, Normannsgate 1, Harstad.

Mandag 6. mars
Kl.  12.00  Lunsj

Kl.  13.00  Velkommen og introduksjon
• Bli kjent, og kort om kurset
• Merkevaren Norge
• Opplevelser som økonomisk drivkraft
• Hva er en meningsfull opplevelse
• Opplevelsesdesign som fag
• Verktøy for utvikling av meningsfulle opplevelser

Kl.  17.00  Vi avrunder dagen

Kl.  17.30  Vi tester en ”Harstad-opplevelse” og avslutter med et godt måltid

Tirsdag 7. mars
Kl.  08.30  Vi starter dagen: 

• Refleksjon rundt felles opplevelse kvelden før 
• Verktøy for utvikling av meningsfulle opplevelser
• Jobbing med egen bedrift
• Oppsummering og gjennomgang - veien videre

Kl. 12.00  Lunsj
  Vel hjem!

Det blir kaffe- og fruktpauser underveis

Kurset ble opprinnelig utviklet av den finske NCE «Lapland Center of  
Expertise for the Experience Industry» (LEO), men er kontinuerlig opp- 
datert med ny forskning, nye eksempler og en rekke nye, praktiske verktøy.


