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Målgruppe
Primærmålgruppe

Bedrifter, nettverk og klynger i reiselivs-
og opplevelsesnæringen i Nord-Norge

Foto: Yngve Ask

Sekundærmålgruppe

Innovasjonsaktører og FoU-miljø



PROSJEKTSAMARBEIDSPARTNERE

Støttet av leverandørutviklingsprogrammet N2 i regi av Nordland-, Troms- og 
Finnmark fylkeskommune, Sametinget, Innovasjon Norge og Norges Forskningsråd
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Kompetanse Nettverk

Avdekke kompetansebehov i klynger 
og nettverk, megle frem, tilrettelegge 

og gjennomføre skreddersydde og 
fremtidsrettede kompetanseprogram.

Innovasjon

Tilrettelegge møteplasser for kobling
mellom bedrifter, nettverk, klynger, 
FoU-miljø og virkemiddelapparat.

Identifisere og realisere flere og bedre
bærekraftige produkter, prosesser og 

tjenester, bidra til innovasjoner og 
nyetableringer på tvers av næringer og 

veiledning av bedrifter og nettverk.

SATSINGSOMRÅDER



Forslag til 
kompetansetiltak

Tematisk: Nordlys, fjell, hav, fisk, service, hotell og lignende
Guidekurs

Markedskompetanse, kulturforståelse, tilrettelegging og språk
Kina/Asia

Hvordan skape lønnsomme bedrifter?
Forretningsutvikling og økonomistyring

Øke samarbeidet i næringen og forståelsen av viktigheten av et 
bredt tilbud hos de ulike destinasjonene. Etablere egen 
mentorordning hvor bedriftene får en mentor fra etablert 
bedrift med erfaring

Hvordan skape sammen?

Hvordan bygge gode konsepter?

Opplevelsesøkonomi- og design

Hvordan bygge gode konsepter?



Forslag til 
kompetansetiltak

Digitale verktøy som kan forenkle hverdagen

Digitalisering

Pitching, storytelling, formidling, billedbruk

Kommunikasjon og markedsføring

Opplæring i å bruke verktøyet testing som metode (Dorthe Eide 
med flere), slik at bedriftene selv kan sette i gang små og store 
innovasjonsprosesser i egen bedrift

Praktisk innovasjonsarbeid

Digitalt kompetanseløft - Hvordan bruke data og digitale 
teknologier for å møte kundenes behov?

Konkurransekraft og vekst

Hvordan skape nye og bærekraftig produkter og opplevelser? 
Spesielt med fokus på vinter

Bærekraftig opplevelsesdesign



Når, hvor og hvordan?

NÅR?

Lavsesong
Tidlig på året

Dagtid

HVOR OG HVORDAN?

Lunsj til lunsj samlinger
Webinarer (max 2 timer)

Blanding av nettbaserte og 
fysiske samlinger



INNSPILL?


