
Tirsdag 27. oktober

Innovation Express 
(for spesielt inviterte)

Onsdag 28. oktober

08:00 - 13:00 Registrering,
Lofoten Kulturhus

09:00 - 11:30 Workshop om 
innovasjon med testing som metode,
Thon Hotel Lofoten

11:30 - 13:00 Lunsj på Thon Hotel 
Lofoten

13:15 -17:00  Norsk Opplevelses-
konferanse 2015, Lofoten kulturhus

18:30 «Lofoten Kulinariske Arena» 
- en måltidsopplevelse rundt havne-
bassenget i Svolvær

Torsdag 29. oktober

08:30 - 09:30 Norsk Opplevelses-
konferanse 2015, Lofoten kulturhus

10:00 - 12:15 Workshops i ulike 
lokaler rundt havnebassenget i Svolvær

12:30 - 13:30 Lunsj på Thon Hotel 
Lofoten

13:30 - 16:00 Norsk Opplevelses-
konferanse 2015, Lofoten kulturhus

16:15 - 17:45 NHO Reiseliv Partner-
forum opplevelser (kun for medlemmer)

19:00 «Smaks Quiz og Chefs Table» 
- måltidsopplevelse,  Lofoten Culinary 
Studio, XXLofoten

Fredag 30. oktober

08:30 - 09:30 ATTA Connect – åpent 
for alle

10:00 - 15:00 Opplevelser i Lofoten 
og Vesterålen

Norsk Opplevelseskonferanse 2015, 
Lofoten kulturhus 28. - 29. oktober
En 2-dagers konferanse hvor du får faglig påfyll, ny kunnskap og inspirerende foredrag. En 
møteplass for nettverksbygging! Du får presentasjoner av spennende foredragsholdere fra inn- 
og utland, sofadebatter, filmer og anledning til å fordype deg i en av seks tematiske workshops.  
Presentasjon av temaer og foredragsholdere finner du i «Høydepunkter fra programmet». 

Innovation Express 27. oktober  (For spesielt inviterte)
I forkant av konferansen vil noen klyngebedrifter i Innovative Opplevelser og noen danske 
bedrifter fra INVIO-klyngen ha en matchmaking sesjon og en workshop om opplevelsesteknologi. 
Danskene, både bedrifter og FoU-representanter, blir med på hele konferansen.  INVIO vil ha en 
stand i foajéen, der alle konferansedeltakerne kan få høre mer om deres aktiviteter.
Se også www.invio-net.dk/innovationstemaer

Workshop om innovasjon med testing som metode, 
Thon Hotel Lofoten, 28. oktober, 09:00 – 11:30

Workshopen bygger på forskning fra Opplevelser i Nord og VRI Nordland. Dorthe Eide ved UiN 
har sammen med Elisabet Ljunggren ved Nordlandsforskning nylig gjort en studie av hvordan 
opplevelsesvirksomheter bruker testing som metode i ulike faser av innovasjonsprosesser. 
Dorthe vil presentere ny innsikt, og representanter fra Hamsunsenteret og Vega Verdensarv
vil delta for å dele sine erfaringer. Presentasjon av hvordan disse metodene skal bli et «hjelp-
til-selvhjelp»-hefte for bedrifter om testing som innovasjonsverktøy. Du inviteres til å dele dine 
erfaringer med innovasjon og testing, samt stille spørsmål og komme med forslag.  Workshopen 
er gratis.  

ATTA Connect, XXLofoten Taste Depot, 
30. oktober, 08:30 - 09:30

Her får du innsikt i den internasjonale Adventure Travel bransjen, utviklingen fremover og om 
hva ATTA som organisasjon kan tilby. Deres fokus er profesjonalisering, nettverksbygging og 
partnerskap mellom aktørmiljøene. ATTA har både turoperatører, aktivitetsleverandører, overnat-
tingssteder, media, reiselivsorganisasjoner og FoU-miljøer i alle verdensdeler som medlemmer. 
Sesjonen ledes av Chris Doyle og Ulrika Larsson fra ATTA og vil i hovedsak holdes på svensk. 
ATTA vil ha stand i foajéen under konferansen. 

Møtet er gratis og åpent for alle. Meld deg på her: 
http://www.adventuretravel.biz/events/adventureconnect-lofoten-norway/. 
Dersom du deltar på konferansen melder du deg i tillegg på via link til påmeldingsskjemaet.

Opplevelser i Lofoten og Vesterålen 
30. oktober kl. 09:00-15:00

Pris inkl. aktiviteter, transport og lunsj. Les mer i «Høydepunkter fra programmet»

• Lofotr Vikingmuseum og Aalan Gård kr   540,-
• Trollfjorden med MF Gamle Lofotferga kr   850,-
• Hvalsafari på Andenes  kr   995,-
• Hike & Bike i Lofotfjellene  kr  1095,-
• Lofotfiske    kr  1250,-
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Priser
Konferansepakker:
Konferansepakken er obligatorisk og 
inkluderer konferansedeltakelse, lunsj 
og kaffe/pausemat.

2 dager  kr 1.990,-
1 dag  kr 1.345,-  

Overnatting:
Pris per person per natt inkl. frokost 

Scandic Svolvær, 5 minutters gåtur 
fra Lofoten kulturhus
Enkeltrom,  kr 990,- 
Dobbeltrom,  kr 595,- 

Thon Hotel Lofoten, samlokalisert 
med Lofoten kulturhus
Enkeltrom  kr 1.145,-
Dobbeltrom  kr 625,-

Svinøya Rorbuer, 15 minutters gåtur 
fra Lofoten kulturhus
Enkeltrom original rorbu  kr 965,-
Enkeltrom rorbusuite  kr1.285,-
Dobbeltrom original rorbu  kr 595,-
Dobbeltrom rorbusuite  kr 725,-

Måltidsopplevelser:

«Lofoten Kulinariske Arena»
28.okt. Måltidsopplevelse rundt havne-
bassenget i Svolvær (inkl. drikke) 
kr 1.350,-

«SmaksQuiz og Chefs table»
29.okt. Måltidsopplevelse i Culinary 
studio, XXLofoten kr1.050,-  
(inkl. drikke)

Gratis publikasjoner & fagbøker til konferansepris

Reiselivspublikasjoner
Det lages nå en 5-årsmelding for forskingsprogrammet Opplevelser i Nord. Publikasjonen vil 
vise hva prosjektet har bidratt til, gi konkrete eksempler og omtale nye innsikter som er viktige 
for næringen. Alle vil få denne med seg hjem fra konferansen. I tillegg får alle siste utgave av 
publikasjonen Indeks Nordland som viser utvikling og resultater for det opplevelsesbaserte 
reiseliv i Nordland gjennom fagartikler, intervjuer og tall.

Fagbøker
Bestill en eller flere aktuelle fagbøker og du får disse utlevert ved registering på konferansen.

«Orkanens Øye - om mindfulness og selvledelse», 
Ivar Vehler (ord. pris 349,-) kr 100,-
«Opplevelsesøkonomi – kunsten å designe opplevelser», 
Ann-Jorid Pedersen (ord. pris kr.349,-) kr 250,-
«Opplevelsesbasert verdiskaping» 
(NY), Ann-Jorid Pedersen kr 349,-
«Opplevelsesbasert verdiskaping i reiselivsnæringen», 
(NY) Øystein Jensen og Kåre Skallerud kr 499,-

Støtte til Ciru´s School of Cookery i Mathare-slummen i Nairobi, Kenya.
Ciru har kommet seg ut av livet i slummen og fått seg utdanning og jobb som kokk. Nå vil 
hun hjelpe andre der og starte en praktisk kokkeskole for gate-ungdom fra Mathare. 
En skole for dem som ikke har noe skolegang. Ciru er sikker på at det kan gi dem 
arbeid og et bedre liv. Målet er å komme i gang allerede på nyåret, og hun har 
satt i gang en såkalt «crowd-funding» kampanje for skolen sin. Som betyr at 
de som liker initiativet kan støtte henne direkte med penger. Vi oppfordrer 
alle som skal delta på konferansen til å gi kr. 150 (eller mer) til Ciru. Vi sørger 
for at pengene kommer helt fram. Se intervju med Ciru om prosjektet  på  
http://www.youtube.com/watch?t=75&v=8dGQsGZI7_8

Fly med Widerøe
Widerøe tilbyr 10% på flybillettene i forbindelse med konferansen. 
Oppgi kode NO20151968A (Economy og Full Flex)

Informasjon/påmelding

>>>

Faktura blir sendt i etterkant 
av konferansen.
Ekstra betales direkte til 
overnattingsstedet.

Vinterfestuka i Narvik
håndterer påmeldingene.
Kontaktperson: Steingrim 
Sneve tlf. 76 95 03 50
post@vinterfestuka.no

Øvrige spørsmål om 
konferansen kan rettes til 
Innovative Opplevelser 
v/ Marie Bergsli
tlf. 90 82 77 88
marie@mimir.no

Bindende påmelding innen 
12.oktober. Bekreftelse blir 
sendt på e-post.

Meld deg på i dag!

Bindende påmelding 

innen 12. oktober.
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INNOVATIVE OPPLEVELSER
marie@mimir.no · tlf 90 82 77 88
www.innopp.no
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NORTHERN NORWAY TOURIST BOARD
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BRAND LOGO RULES
Used by NNR in independent marketing and should allways be 
placed in the top-left corner. 50% of the logo width, also sets 
the left-margin distance. Use 5mm bleed when possible, and 
if not, set the top-margin to be the same as the left-margin. 

CO-BRAND LOGO RULES
Used by partners when NNR is presented and should always 
be placed in the right-bottom cornere. Use 5mm bleed when 
possible, if not, use 50% of the logo hight as the right and 
bottom margin. The placement for this logo is not strict.
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BRAND COLORS  (high pilars indicate main colors)

BRAND LOGO

CO-BRAND LOGOCOMPANY LOGO

COMPANY LOGO RULES
Only used i non-marketing relations to inform about the 
organizations presence. Logo placement is not strict.

COMMON LOGO RULES
NORD-NORGE logo is used in Scandinavian contries and the 
NORTHERN NORWAY logo is used elsewhere.

When full color print isnt avilable, monocolor grey could be 
used or the monocolor white with a main color background. 
The logo outline shall allways be a part of the logo. 


