
TIRSDAG 10. 3 PÅ THON HOTEL NORDLYS

Kl. 09.00 Registrering med kaffe

Kl. 09.30 Årsmøte i Innovative Opplevelser

Kl. 11.00 Kaffepause

Kl. 11.15 Nytt kompetanseløft – nye muligheter 
 Kunnskapsparken Helgeland (KPH), Kunnskapsparken  
 Bodø (KPB), Innovative Opplevelser, Arctic-365 og Egga  
 Utvikling har fått midler fra N2 til en 3-årig satsing på  
 kompetanse, nettverk og innovasjon. 

 Det skal mobiliseres til et kompetanseløft, styrking av  
 nettverk på tvers av bransjer og geografi, og stimuleres  
 til mer innovasjon.

 Og – ikke minst, dette skal skreddersys til bedriftenes  
 behov. Torbjørn Aag fra KPH og Ingrid Sommerli  
 fra KPB vil fortelle mer om mulighetene dette gir og  
 invitere til å spille inn ønsker og behov.

 Et konkret eksempel på kurs mange ønsker gjelder  
 digitalisering. Vi har bedt Kreativ Industri gi oss en 
 konkret ”superforelesning” på temaet, som de jobber  
 mye med, både for Innovasjon Norge og for Visit Arctic  
 Europe.

Kl. 11.30 Digital hverdag og digitale verktøy – 
 hva er smart for deg som bedrift? 
 Digitalisering påvirker mange områder i en bedrift, 
 både eksternt og internt. Hvilke områder bør  
 reiselivsbedrifter prioritere og hvordan skal man få nye  
 digitale verktøy til  å gi resultater? Lone Hegg er 
 gründer og partner i Kreativ Industri AS, og arbeider  
 med forretnings utvikling og  digital markedsføring til  
 daglig.

Kl. 13.00 Lunsj 

Kl. 14.00 Er kompetansemegling noe for din bedrift? 
 Kompetansemeglere skal bistå bedrifter og nettverk med  
 å  definere og løfte opp nye utviklingsprosjekter ved å 
 tilføre relevant FoU-kompetanse. Marlene og Torbjørn  
 fra KPH er de nye meglerne for reiselivet i Nordland, og  
 vil fortelle om hva dette betyr i praksis.

Kl. 14.15  Inkubator = gründerhjelp 
 Kunnskapsparken Helgeland (KPH) har nå fått midler fra  
 SIVA slik at deres inkubator (”rugekasse”) også kan 
 brukes av reiselivs- og opplevelsesbedrifter i hele 
 Nordland. Tilbudet gjelder oppstartsbedrifter som 
 trenger hjelp til å utvikle ideer, bedriftsrådgivning og  
 kommersialisering. Ordningen omfatter også større 
 satsninger i eksisterende bedrifter. Torbjørn og 
 Marlene fra KPH orienterer om hvilke muligheter 
 dette gir dere.

Kl. 14.30  Klyngens time 
 Satsningen InnOpp 2.0 er inne i sitt siste år, og vi må  
 diskutere veien videre for klyngesamarbeidet etter 2020.  
 Hva er dine ønsker? 

Kl. 15.15  Kaffepause

Kl. 15.45  Klyngens time fortsetter 
 Orienteringer om VARDE Opplevelseskvalitet AS som  
 nå er stiftet, om studietur til grønne destinasjoner i 
 Alpene, om NORA-samarbeidet og om årets Opplevelses- 
 konferanse på Helgeland.

Kl. 16.45  Oppsummering av dagen

Kl. 18.15 - ”Skrei på Jektefartsmuseet” 
ca 22.00 Vi besøker det nye nasjonale ”Jektefartsmuseet” som  
 åpnet i fjor, og blitt et nytt ”flaggskip” for Nordlands- 
 museet. Vi  tester deres helt nye konsept ”Skrei på  
 Jektefartsmuseet” som  kombinerer mat og formidling,  
 slik at utstilling, historiefortelling og mat smelter  
 sammen i en opplevelse. Dette blir en spennende og  
 relevant  opptakt til workshopen om ”The Seafood Trail”  
 dagen etter. Buss henter på Thon Hotel Nordlys og 
 bringer oss tilbake.

 
 

Årsmøte og klyngesamling 
i Bodø 10. og 11. mars 2020

INVITASJON

Årets første møteplass for klyngen blir i Bodø hvor 
både årsmøte, fagseminar og kvelds arrangement på 
Jektefartsmuseet står på programmet. Vi håper du 
har satt av dagene og har anledning til å delta.

Møtested: 
Tirsdag 10.3 Thon Hotel Nordlys, 
kl. 09.30 - 17.00. 
Kl. 18.15 Jektefartsmuseet, Kvernhusveien - 
bussavgang fra Thon Hotel Nordlys 
Tilbake ca. kl. 22.00.

Onsdag 11. mars Thon Hotel Nordlys 
kl. 08.30 - 13.00. 
Kl. 13.00 NORDLAB - bussavgang fra 
Thon Hotel Nordlys. Tilbake kl 15.00.

Overnatting: 
Thon Hotel Nordlys



ONSDAG 11. 3 PÅ THON HOTEL NORDLYS

Kl. 08.30  Vi starter dagen med å gi våre kolleger i opplevelses- 
 bransjen tilbakemelding på konseptet ”Skrei på 
 Jektefartsmuseet”.

Kl. 09.00  Seafood Travel Norway – innspill og workshop 
 Sammen med sjømatklyngen NCE Aquaculture har vi fått  
 midler til å utvikle et konsept der sjømat og reiseliv kobles  
 aktivt sammen.. Et konkret mål er å utvikle en ”seafood  
 trail”, en måte å reise langs kysten på hvor man både får  
 god sjømat, fortellinger om kystkultur/historie og for- 
 midling av sjømatnæringen. Kanskje får vi en app som  
 viser reiseruter for sjømatinteresserte? Nå er vi i gang  
 med forprosjektet, ingenting er bestemt og vi ønsker at  
 dere blir involvert fra start. Og dette er relevant for alle i  
 InnOpp, fordi det handler om å skape en ”rød tråd” og  
 koble sammen spennende opplevelser på reisen langs 
 ”The Seafood Trail”.

 Del 1:  Prosjektets idé og muligheter 
  v/ Bård Jervan, InnOpp og Johanne Aadde, KPB

 Del 2:  Hvem skal vi rette tilbudet mot? 
  Vi definerer målgrupper ved hjelp av NordNorsk 
  Reiseliv sin personaskolleksjon 
  v/ Lena Nøstdahl, NordNorsk Reiseliv

 Del 3:  Forretningsmodell, eierskap og 
  praktiske løsninger 
  Hvordan kan vi få dette til i praksis? 
  v/ Bård Jervan, InnOpp og Johanne Aadde, KPB

 Del 4: Oppsummering og veien videre

 Kaffepauser underveis 
 
Kl. 12.00  Lunsj

Kl. 13.00 - Sikkerhet og beredskap innen 
15.00 opplevelsesbasert reiseliv 
 Vi besøker NORDLAB som er et  beredskapsledelses- 
 laboratorium ved Nord universitet med fokus på bla.  
 innovasjon knyttet til sikkerhet og beredskap i kommer- 
 sielle virksomheter i nordområdene.  Vi får høre om 
 NORDLAB som verktøy for å øve kriseledelse, om sikker- 
 het og beredskap innenfor opplevelsesbasert reiseliv,  
 om kurstilbudene på NORDLAB,  om hvordan man øver  
 med avansert simuleringsteknologi m.m.

https://www.nord.no/no/om-oss/fakulte-
ter-og-avdelinger/handelshogskolen/senter/nordlab  
v/ Professor og leder NORDLAB Odd Jarl Borch 

PRIS FOR DELTAKELSE:
Ved å delta på klyngesamlingen får du i til-
legg til faglig påfyll, 2 x dagpakker med lunsj 
og kaffepauser, måltidsopplevelsen ”Skrei på 
Jekte fartsmuseet” inkl. drikke, busstransport  
til Nordlab og Jektefartsmuseet. 
Pris kr. 2.200,-.

Overnatting 10.-11. mars på Thon Hotel Nord-
lys inkl. frokost på enkeltrom kr. 1.695,- og 
dobbeltrom kr 1.895,-. Vi har i tillegg noen rom 
for dere som ønsker å komme allerede 9. mars.

Påmelding til Innovative Opplevelser 
v/ Marie Bergsli på marie@mimir.no 
eller tlf. 90 82 77 88.
Oppgi ønsket overnatting og evt. allergier. 
Siste frist 1. mars  etter dette kan vi ikke 
garantere overnatting.
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