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Tusen tack för senast. Det var en fantastisk konferens. Hade bara önskat 
att jag kunnat stanna en dag till.
Mikael Genberg

Tusind for nogle forrygende dage i Lofoten. Det var en helt igennem 
“unik oplevelse". Jeg skal gerne være ambassadør fremover for denne 
region af Norge, og sprede budskabet:-)
Mads Arlien Søborg

I would also like to thank you for the impeccable support we received. 
This has been one of the most seamless and professional programs that 
I have been part of so thank you for that.
Milena Nikolova
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Norsk Opplevelseskonferanse 2017 –
«Morgendagens Turisme» 

Konferansen nærmer seg med stormskritt og det er på høy tid å melde

deg på dersom du ikke allerede har gjort det! Hovedkonferansen foregår i

plenum tirsdag 31.10 - onsdag 1.11 med 15 dyktige foredragsholdere og

innledere fra inn- og utland. I tillegg kan du velge mellom en rekke

temadager, seminarer og workshops før og etter hovedkonferansen.

Program Norsk Opplevelseskonferanse 2017.

 

Mingling og sosiale treffsteder

I år har vi lagt vekt på at alle skal få god anledning til å treffe både gamle
kjente og gjøre nye bekjentskaper. Både «Queriniaften» tirsdag 31.10 og

«Måltidsvandring i Henningsvær» 1.11 er lagt opp nettopp med tanke på å
skape gode arenaer for utstrakt mingling! Husk at dette er arrangement

som delvis foregår utendørs så ta med klær og skotøy etter vær.
 

HMS og Miljøfyrtårn

Vi vil gjerne slå et slag for to seminarer som har temaer som alle på
konferansen bør være opptatt av. Arbeidstilsynet inviterer til «Godt HMS

arbeid lønner seg»  og Stiftelsen Miljøfyrtårn setter fokus på «Miljøansvar i
praksis». Begge seminarene er et gratis tilbud fra arrangørene. I tillegg er

det anledning til individuell rådgivning i løpet av
konferansen. Ta kontakt med representantene på stand i mingleområdet.

Les mer om Miljøansvar her
Les mer om HMS-arbeid her

 

Kurs i internasjonal forretningsutvikling

Fortsatt noen plasser igjen på ATTA kurs i internasjonal
forretningsutvikling 2. og 3.11.

Meld deg på umiddelbart!

Les mer her.
 

Kontaktinformasjon:

Innovative Opplevelser

marie@mimir.no - mob: 90 82 77 88

www.norskopplevelseskonferanse.no

Share Tweet Forward

MELD DEG PÅ HER!

Se hele programmet her

MELD DEG PÅ KONFERANSEN HER!
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Kommunikasjon
med deltakerne
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10 punkt sjekk

 Rød tråd fra A til Å

 Regi er mer en teknikk

 En «knallåpning» som får folk i riktig modus

 Foredragsholdere som engasjerer og leverer 

 Lange pauser med spennende pausemat

 Møteplasser egnet for nettverking

 Informasjon i alle faser i alle fasonger og alle format

 Et samkjørt prosjektteam med tydelige roller

 Gode og kreative opplevelsesrom ( sal, scene, mingleområde etc)

 Sjam, planlagte uforutsigbarheter, humor



Sett i gang spekulatoren!

1 god idé til forbedring av konferansen FØR, 
UNDER og ETTER (1til hver)

Hvordan treffer vi i større grad den yngre 

målgruppen? 1 idé

Hvordan få flere deltakere fra HELE Norge? 1 idé



.


