«Kick-start»,
møte og bedriftsmarked
For aktører i Nord-Norge og på Svalbard som jobber mot
møte- og bedriftsmarkedet.
Tiltak MICE som del av satsingen i «Kraftsamling om
reiseliv i nord».
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Bakgrunn
Med bakgrunn i Covid-19 og utfordringer for reiselivet i denne forbindelse er MICE
markedet omtrent fraværende i Nord-Norge og på Svalbard.
Siste tallgrunnlag der en benytter overnattingsdøgn som indikator viser at nedgangen i
desember isolert for overnattingsbedriftene (hotellgjestedøgn) på 59% i Nord-Norge og
på Svalbard på 60%. Akkumulert pr desember viser tallene for Nord-Norge en nedgang på
34% og for Svalbard 60% (nasjonalt 33% ned).
Det vil være svært viktig og få flere (nordnorske/norske) bedrifter til å legge firmaturer,
møter og kurs etc. til nordnorske destinasjoner + Svalbard.

Prosjektmål
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•

«Kick-start» møte- og bedriftsmarked – fokus Nord-Norge og Svalbard

•

Definere tiltak som kan bidra til snarlig effekt for business til aktørene når smittesituasjonen tilsier
åpning

•

Vi vil samle de reiselivsbedrifter og destinasjonsselskaper som jobber mot dette markedet til felles
innsats for økt omsetning.

•

Vi vil gjennomføre webinarer som skal gjøre oss klare for de operative tiltakene. 

•

Vi skal gjennomføre en oppmerksomhetskampanje med fokus på det nordnorske møte- og
bedriftsmarked, og vi skal gjennomføre et digitalt salgsevent for byråer og eventselskaper
nasjonalt.

•

Det vil også bli gjennomført et fysisk salgsevent i Oslo i høst (i regi av Arctic Norway Convention
Bureau).

Prosjekt-/arbeidsgruppe
• Ingrid Haabeth, Scandic Hotels
• Thore Nordby, Thon Hotels

• Ida Rishaug, Moment Norway
• May-Britt Paulsen, Northern Partner

• Trude Pettersen, Arctic Norway
Convention Bureau
• Raymond Limstrand Jakobsen, Visit
Bodø
• Jacob Nørby, Visit Tromsø-region

• Trond Øverås, NordNorsk Reiseliv
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Aktiviteter
1

Webinarer (uke 10 – 11)

For dere som jobber mot møte- og
bedriftsmarkedet skal webinarene
gi innsikt i hvordan prosjektet er lagt
opp, samt hva som kreves for å delta i
de operative tiltakene (kampanje og
salgseventer).
Det vil bl.a bli gitt informasjon om hva
vi vet om markedet, viktighet av
leveransekvalitet og smitterverntiltak.
Webinarene er gratis og åpne for alle
som jobber mot møte- og bedriftsmarkedet. Det er en forutsetning for
deltakelse i kampanje og salgsevent
at dere har deltatt på webinarene.

2

Kampanje (uke 12 – 19)

Vi vil kick-starte det lokale og regionale
møte- og bedriftsmarkedet først. Dette
gjør vi gjennom en oppmerksomhetskampanje. Denne vil tilrettelegges slik
at dere i tillegg får tilgang på maler for
å benytte mot egne kontakter/
Kundedatabaser.

Fokus for dette tiltaket er innsalg nå
i vår for arrangementer høst 2021, men
vi håper selvfølgelig også at dette skal
gi noe effekt for arrangementer før
sommer.

3

Digitalt salgsevent (mai)

Neste steg etter kampanjen er et
digitalt salgsevent for byråer og eventselskaper nasjonalt. Både de som
har hatt Nord-Norge og Svalbard
i sin portefølge tidligere, men
også for de som ser etter nye
opplevelser og reisemål.
Fokus for tiltaket er innsalg nå
i vår for arrangementer høst 2021, men
vi håper selvfølgelig også at dette skal
gi noe effekt for arrangementer før
sommer.
Avklares nærmere basert på situasjon.

4

Oslo-event (okt)

Det planlegges salgsevent i Oslo i
oktober.
Salgseventet vil bli gjennomført av Arctic Norway Convention
Bureau og vil være åpent også for
andre aktører utenfor nettverket.
Fokus for tiltaket er innsalg
for slutten av året og videre fremover.

Webinarer – «Wake-up call»
Møte- og bedriftsmarkedet

1

2

10. mars 2021
10.00-12.00

19. mars 2021
10.00-12.00

Vi rigger oss!

Klar for avspark!

Covid-19 skaper store utfordringer for aktører i nord som jobber med
møte- og bedriftsmarkedet. Hvordan kan vi sammen jobbe med en
«Wake-up call» mot det lokale, regionale og nasjonale møte- og
bedriftsmarkedet?
For dere som jobber i dette markedet vil vi i det første webinaret være
informasjon om:
• Hva vil være fokus i dette tiltaket?
• Hva er status i dette markedet nå og i nærmeste fremtid?
• Viktigheten av leveransekvalitet
• Viktigheten av smitteverntiltak slik at kundene føler seg trygg

I det andre webinaret vil vi presenterer tre hovedtiltak nærmere, når
disse iverksettes og hvordan du som jobber mot møte- og
bedriftsmarkedet kan ta del i disse, og på hvordan måte.
De tre hovedtiltakene har fokus på:
• Tiltak mot det lokale og regionale (nordnorske) markedet
• Tiltak mot det nasjonale byrå og eventmarkedet
Når dette er på plass, og de som vil delta vet hva som skal gjøres,
så er vi klar for avspark!

Hvem møter du?
Trude Glad – Konserndirektør Bedriftsmarked, Sparebank1 Nord-Norge
Frode Aasheim – Leder B2B, Visit Norway/Innovasjon Norge
Heike Kristine Bentsen – Advokat NHO Reiseliv
Byrårepresentant

Lenke for påmelding, webinarer
• https://northernnorway.clickm
eeting.com/

Prosjektorganisering
Prosjektet ledes av ei styringsgruppe.
Kontaktpersoner:
•

Innovative Opplevelser: Bård Jervan, baard@mimir.no
•

•

Arctic 365: Børre Berglund, borre@arctic-365.no

NordNorsk Reiseliv: Trond Øverås, trond@nordnorge.com
•
•

NordNorsk Reiseliv: Siw Sandvik, siw@nordnorge.com
NordNorsk Reiseliv: Hilde Bjørkli, hilde@nordnorge.com

