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Høydepunkter fra årets program:
Norsk Opplevelseskonferanse er
møteplassen for deg som er opptatt
av opplevelsesbasert reiseliv. Vi byr på
faglig påfyll, ny kunnskap, inspirerende
foredragsholdere og sosiale møteplasser. Her treffer du kolleger fra både
privat og offentlig sektor, virkemiddelapparatet og FoU-sektoren. Du kan
by opp til faglige diskusjoner, utvide

Åpningshilsen til konferansen
Karsten Nestvold, Innovasjon Norge Nordland
Karsten Nestvold leder et av Norges største og mest aktive Innovasjon
Norge kontorer. I Nordland er opplevelsesbasert verdiskaping både knyttet
til reiseliv, kulturnæringer, landbruk og mat viktige satsninger. Derfor er det
viktig å stimulere nettverk og arenaer som bidrar til å forløse potensialet,
sier Karsten.

ditt nettverk, delta i det sosiale fellesskapet og reise inspirert hjem!

Åpningsforedrag

Vertskapsbyen Bodø blir i disse dager
omtalt av journalister som «The hottest town in Scandianvia». Og det
nyåpnede opplevelseshotellet Scandic
Havet bidrar til dette med sine 17
etasjer, plassert midt i havna, kun 10
minutters gange fra flyplassen og med
spektakulær utsikt i alle retninger. Et

«Opplevelsene – den viktigste driveren for videre
vekst i norsk turisme»
Reidar Fuglestad, Dyreparken Utvikling
Reidar Fuglestad leder utviklingen av Dyreparken i Kristiansand, Norges
mest populære attraksjon. Han er sentral i klyngen Arena Usus og er
levende opptatt av fornøyde gjester, verdiskaping og en kunnskapsbasert
utvikling av opplevelser «som setter folk i bevegelse», www.usus.no

hotell som lover å by på måltider og
opplevelser som vi gi deg som konferansedeltaker det vi alle jobber for;
gåsehud.
Vi gleder oss til å presentere det mest
innholdsrike programmet noen gang i
denne 8. Norske Opplevelseskonferansen.

«Er reiseliv Norges neste Gullnæring?»
Kristin Krohn Devold, NHO Reiseliv
I diskusjonen om hvilke næringer vi skal leve av i fremtiden her i landet,
vises det til «10 bud» fra 1972 som gjorde oljen til en Gullnæring. Direktør
i NHO Reiseliv, Kristin Krohn Devold er utfordret til å gi sine «10 bud» for å
gjøre reiseliv til landets neste gullnæring. Dette blir spennende!
www.nhoreiseliv.no

«Mitt nye eventyr – opplevelsesbasert reiseliv»
Børge Ousland, Manshausen i Steigen
Han sier han har funnet sitt paradis i Steigen, og hit vil han hente eventyrlystne mennesker og satse på opplevelsesbasert turisme. Børge har mer
enn 20 års erfaring med banebrytende ekspedisjoner. På talerstolen er han
kjent for å kunne engasjere, motivere og inspirere sitt publikum til å strekke
seg etter egne mål – både faglig og personlig. Nå er vi spent på å høre om
hans satsning på kvalitetsopplevelser og om hvilke mål han har satt seg for
sin inntreden i norsk turistnæring. Hvilke muligheter er det han ser?
www.manshausen.no

Foto: Scandic Havet
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«Skaldjursresan», - en suksess skapt «tillsammans»
av bedrifter, fiskere, ildsjeler og forskere
Lena Mossberg, Göteborgs Universitet

N

Foto: Bjørn Erik Olsen

BODØ 2014

«Skaldjursresan» er et ambisiøst, langsiktig nettverksprosjekt på den
svenske vestkysten. Siden 2008 har man utviklet sesongene på Bohuslän-kysten steg for steg med sjømat og kystkultur som spydspisser i
et helthetlig konsept. Professor i opplevelsesøkonomi Lena Mossberg ved
Göteborgs Universitet har vært med helt siden starten og vil vise oss hvordan
de jobber «tilsammans» med suksess. www.skaldjursresan.se

«Om å skape eksportmodne bedrifter og destinasjoner»
Anders Nykvist, Västsvenska Turistrådet
Anders leder det Västsvenska Turistrådets avdeling for markedsrettet
destinasjons- og produktutvikling, herunder «Program for eksportmodenhet». Anders vil vise oss hvordan de systematisk omsetter markedsinnsikt
fra sitt internasjonale kontaktnett til konkrete utviklingstiltak i bedrifter
og på reisemålene. Anders er en entusiastisk foredragsholder og har mye
kunnskap som han gjerne deler.
www.vastsverige.com/sv/vastsvenska-turistradet/

«Hvordan lykkes med innovasjon?»
Øystein Hagen, Scandinavian Design Group
Øystein er “Head of Innovation” i SDG og har ledet konkrete innovasjonsprosesser i mange norske selskaper. Han er en anerkjent kapasitet på fagfeltet
og har også jobbet med matklyngen NCE Culinology. I 2012 ble Øystein
kåret til Årets Foredragsholder for sin evne til å formidle hva som skal til for
å lykkes i praksis. Han er nå også involvert i to spennende reiselivsprosjekter,
og vi gleder oss til å oppleve Øystein fra scenen i Bodø. www.sdg.no

«Verdibasert lønnsomhet mellom tretoppene»
Hans Christian Wilson, Høyt&Lavt Klatreparker

Foto: Sindre Kinnerød / Flash studio

Gründer Hans Christian Wilson har sammen med sine nære medarbeidere
skapt et konsept som markedet liker. Det er både trygt, rått, inkluderende,
engasjerende og aktivt. Med utgangspunkt i Skandinavias største klatrepark, H&L Vestfold, utvikler han nå flere parker og nye opplevelsesbaserte
tjenester for å sikre et helårlig driftsgrunnlag for virksomheten.
www.hoytlavt.no

«Scandic Hotels sine ambisjoner for Norge»
Svein Arild Steen-Mevold, Scandic Hotels
Med overtakelsen av Rica ble Scandic over natten en av de aller største
aktørene i norsk og nordnorsk reiseliv. Når konferansen foregår i et av
kjedens nye flaggskip her i landet, passer det også bra å utfordre direktør
Svein Arild Steen-Mevold, Scandic Norge til å fortelle om hvordan Scandic
vil bidra til utviklingen i norsk reiseliv i de kommende årene.
www.scandichotels.no

Foto: Haakon Brox / Scandic Havet
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«Kan samarbeidsånd skapes med humor og selvinnsikt?»
Bjørn Z. Ekelund, Human Factors AS
Diversity Icebreaker er et verktøy laget for å gi selvinnsikt, skape nysgjerrighet og utvikle felleskap i organisasjoner, nettverk og prosjekter. Konseptet er nå i bruk i 19 land, og utviklet av organisasjonspsykolog Bjørn Z.
Ekelund. Han vil la oss oppleve hvordan dette fungerer i praksis. «Diversity
Icebreaker har blitt en stor «hit» i vår organisasjon, fordi det er enkelt, intuitivt og morsomt», sier de hos Telenor. Vi skal få teste oss selv på konferansen
og lære hvordan vi kan samarbeide bedre med andre. www.human-factors.no

«Hvorfor har 17 millioner personer benyttet Airbnb?»
Even Heggernes, Airbnb
Airbnb har utviklet seg skritt for skritt siden 2008 og formidler over
800.000 utleiesteder i 190 land. De går nå også inn i opplevelsesmarkedet!
Gründerne, som er fra USA, snakker om delingsøkonomi, nye måter å reise
på, nabolagsopplevelser og at de endrer livene til både gjester og verter.
Dette vil Even Heggernes, Nordensjef i Airbnb fortelle mer om.
www.airbnb.no

«Kunden som ressurs i opplevelsesproduksjon»
Nina Prebensen, UiT, Norges Arktiske Universitet
Foto: Lars Westvig

Turistenes egen innsats bidrar til verdiøkning både for turister og bedrifter,
sier professor Nina Prebensen, Norges Arktiske Universitet og forskningsprogrammet Opplevelser i Nord. Nina er en av de ledende forskerne på
opplevelsesøkonomi i Norden, og har skrevet flere bøker og vitenskapelige
artikler om dette fagfeltet de siste årene. Vi gleder oss til å få ny innsikt i
dette viktige temaet! www.opplevelserinord.no

«Skråpå tå» og historien om en fire-doblet omsetning
Hans Brimi, Brimi Sæter

Foto: Kjetil Iversen

De satser på det autentiske, de viderefører tradisjoner og tilbyr mat, måltider, husrom, kulturarrangementer og opplevelser på tunet. Hans er odelsgutt på garden Brimi i Lom. Han er kokk, - opplært og inspirert av Arne Brimi,
felespiller, innovatør og turistvert. Sammen med ektemannen Ola har han
skapt et særegent konsept rundt Brimi Sæter som får nasjonal oppmerksomhet og anerkjennelse. Vi gleder oss til å høre Hans fortelle sin gründerhistorie. www.brimi-seter.no

«SALT- kunstreise til en nögen ö»
Andreas Førde, SALT
Andreas som er daglig leder, og SALT-gründerne Erlend Mogård Larsen
og Helga-Marie Nordby, kunne ikke fått en bedre start på det unike miljø,
kunst- og kulturprosjektet som åpnet i august 2014. 8000 nysgjerrige
besøkte Sandhornøya allerede første helga. Medier fra hele verden har
siden da omfavnet SALT, og journalisten Arne O. Holm har kalt det «en
vakker reise i kunst og politikk». Vi gleder oss til å høre Andreas fortelle
om dette unike kunstprosjektet og til å få reise dit og oppleve stedet selv.
Verdens største sauna har de også bygd! www.salted.no
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Og ikke nok med det...
I tillegg til et spennende faglig program byr konferansen på gode sosiale treffpunkt; lange og
innholdsrike pauser, opplevelser i verdensklasse og måltider som blir husket! Vi har utfordret
reiselivsaktørene i Bodø og de vil levere - det kan vi garantere!

Tilbake til fremtiden

- man må vite hvor man kommer fra, for å vite hvor man skal.
Scandic Havet med samarbeidspartnere byr på et opplysende opplevelsesmåltid. Midt i havet, midt i Bodø. Tre-retters festmåltid med god drikke,
kruttsterke opplevelser og uventede begivenheter!
Tirsdag 4.november kl. 19.00, Scandic Havet

«Lunsj til ettertanke»

Et sted i Bodø sentrum.
Onsdag 5. november kl. 12.15- 13.30. Arrangør: Scandic Havet

SALT – det mest spektakulære utendørs
kunstprosjektet i Europa

Internasjonal media har fattet stor interesse for kunstprosjektet SALT på
Sandhornøya i Gildeskål og lovordene hagler. The Guardian mener det er et
av Europas mest spennende utendørsprosjekter, mens CNN har latt seg
fascinere av de arktiske omgivelsene. Og da bare må vi invitere alle konferansedeltakerne til en SALT opplevelse. Gled deg til å ta del i en spektakulær
kunstopplevelse, Arktisk tapas i Restaurant Gildeskål, Havland, musikk fra
ung og urørt artist og for deg som har lyst; en riktig «hot» opplevelse i Sandhorn saunaen, verdens største. Hurtigbåt til/fra Bodø. www.salted.no
Onsdag 5. november kl. 18.00 – 23.00, Arrangør: SALT

Foto: Sindre Kinnerød / Flash studio

«Hjertebank» på kaikanten

Hver uke deltar oppimot 1000 Bodøværinger i aktivitetene som «Aktiv Hverdag» byr opp til. Og
vi gjør som «the locals»; møtes på kaikanten til en uhøytidelig «hjertebank» aktivitet hvor alle
kan delta. Onsdag 5. november kl. 07.30 – 08.00 med påfølgende velsmakende frokost i
Havneutsikten. Arrangør: Aktiv Hverdag

Saltstraumen – rått, sterkt og spektakulært
Foto: Ernst Furuhatt

Opplev Saltstraumen, verdens sterkeste tidevannsstrøm. I RIB tar
Stella Polaris AS deg rett inn i en av de sterkeste opplevelsene
Norge har å by på. Torsdag 6. november er det fullmåne og ekstra
stor forskjell på flo og fjære. Det gir enda sterkere strøm og større
virvler. Da vil 400 mill. m3 vann passere gjennom sundet i en
hastighet på opp til 20 knop. Selv en planende RIB står stille i
strømmen! Under slike forhold blir virvlene 10-12m brede og 5
meter dype. I samarbeid med blant annet Hurtigruten har Stella
Polaris AS begeistret mer enn 40.000 gjester ute i Saltstraumen.
De gir «gåsehudgaranti»! Du må ha prøvd det for å kunne forstå…
Buss til og fra Scandic Havet i Bodø. Denne aktiviteten inngår i
torsdagens workshop program.
Torsdag 6. november kl. 08.30 – 11.00 med påfølgende workshops.
Arrangør: Stella Polaris www.stella-polaris.no
Foto: Ernst Furuhatt
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Arrangør:
Den 8. Norske Opplevelseskonferansen er et samarbeid mellom Bedriftsnettverket Innovative Opplevelser,
NordNorsk Reiseliv, NHO Reiseliv , Forskningsprogrammet Opplevelser i Nord og Nordland Fylkeskommune.
Vinterfestuka i Narvik ivareta påmeldingene
Kontaktperson: Vigdis Østensen
Tlf. 76 95 03 50 post@vinterfestuka.no
For program, priser og praktiske opplysninger – se separat program
Har du spørsmål om selve konferansen? Ta kontakt med Innovative Opplevelser
v/ Marie Bergsli tlf. 90 82 77 88 marie@mimir.no

>>> Nå åpent for påmelding

FRIST
15. OKT!

Meld deg på HER!
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