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MØT REISELIVS-
NORGE I ÉN SAL 

– Her har du alt på et 
brett – du kan holde 
effektive møter med 
mange forskjellige  
aktører på én og samme 
dag. MØTEBØRSEN er 
en årlig begivenhet 
som topper seg med 
prisfesten i Sonja Henie 
Salen om kvelden, sier 
Ingunn Hofseth, adm. 
dir. i HSMAI.

Det lille ekstra 
blir enda viktigere

Bygger verdi
ansikt til ansikt

TREND:

Hvem vil gå 
av med  
seieren?

Paal Fure i Vizeum

sidene 6 – 7

Anne Stødle i Telenor

sidene 4 – 5

ÅRETS SERVICELØFT:EVENTER:

side 19

sidene 11 – 14

Michelle Vinknes Åkerlund (t.v), Ingunn Hofseth, Rikke B. Olsen og Naoul Pedersen (sittende) ønsker deg velkommen til MØTEBØRSEN!
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Onsdag 9. januar går årets viktigste begivenhet 
for kjøpere av kurs, konferanser, incentives, 
kick-offs og reiser av stabelen i Oslo. Det gir en 

gyllen anledning til å møte ca 130 forskjellige tilbydere 
for korte og effektive møter, som raskt kan resultere i 
løsningen på dine behov. Her møter du, møteplanlegge-
re, kursledere, reiseinnkjøpere og mange andre spen-
nende innkjøpere, der vi i konkrete, 15-minutters mø-
ter legger til rette for enkel og effektiv forhandling med 
kunder i kjøperposisjon. Og du er hjertelig velkommen!

Resultatgivende foredrag I tillegg til det å møte 
reiselivsleverandørmarkedet, har du muligheten til å 
være med på praktisk rettede foredrag innenfor te-
maer rettet mot deg som kjøper kurs- og konferanse-
tjenester. Her er det mye inspirasjon å hente. Utstil-
lerne byr på innspill til nye måter å arrangere reiser, 
kurs og konferanser på, men, som Telenors Anne 
Stødle og Marius Kveim i eventbyrået Thue & Selvaag 
er inne i på sidene 4-5, er den uformelle praten med 
de andre deltagerne vel så viktig.
På Møtebørsen treffer du andre kjøpere, som villig 

øser av sine erfaringer, og som har prøvd løsninger du 
kanskje burde overveie selv. Jeg fristes til å sitere en 
av dem som har vært med før:

    Som bruker trenger jeg friske innspill 
til destinasjoner og til rammer for kurs- 
og konferanser, samt informasjon med 
hensyn til hotellenes fornyelser og kapa-
sitetsutvidelser

Spennende utstillere Vi har et stort spenn av ut-
stillere denne gangen, som dekker alle sider ved pro-
fesjonell arrangements- og reisevirksomhet, noe av 
det har vi også dekket her i avisen ved samme navn; 
Møtebørsen.
Har du for eksempel tenkt over hva du kan spare av 
frustrasjoner, tid og penger på å sette bort adminis-
treringen av de ansattes reiser? Outsourcing har lenge 
vært en faktor i næringslivet, så hvorfor ikke overveie 
ekstern Travel management? Eller hva sier du til nett-
baserte løsninger, som forenkler deltagernes tilbake-
melding etter et tredagers seminar? Bort med de gam-
le evalueringsskjemaene, inn med nett- og SMS-basert 
respons. Spennende, ikke sant? Mer om det på side 4.

Ledende møteplass HSMAI har eksistert i Norge 
i snart 40 år, og skal være reiselivets ledende møte-
plass for informasjon, kunnskap og kontakt - her skal 
ideene, de nye tankene og visjonene få spire fritt. 
Her bygges også næringens faglige og personlige nett-
verk for utvikling innen ledelse, salg og markedsfø-
ring. Møtebørsen Norge har også jubileum - og fyller 
hele 15 år! Det skjer mye i jubileumsåret, blant annet 
at HSMAI tilbyr flere regionale aktivieteter. Dessuten 
lanserer vi Årets Serviceløft, som har til hensikt å 
styrke servicen i Norge. 

Gjennom Møtebørsen ønsker vi å bidra til at du som 
innkjøper av reiselivstjenester er orientert om alter-
nativene som foreligger når du skal legge opp din be-
drifts reise-, kurs og konferansevirksomhet. Se midt-
siden av denne avisen for påmelding.

Velkommen til Møtebørsen!

INGUNN HOFSETH
ADMINISTRERENDE DIREKTØR I HSMAI 

Sett kryss i boka og start planleggingen nå.
Snart er det innsendelse til HSMAI-prisene 2007.
 
Onsdag 9.januar 2008 braker det igjen løs på Radisson SAS Plaza Hotel i Oslo. Da 
skal Årets Reiselivsmarkedsfører 2007 kåres.
 
Har dere ferdigstilt spennende prosjekter dere ønsker å få anerkjennelse for? Da må 
dere sende arbeidet inn til oss, innen mandag 3. desember 2007– så er dere med i 
konkurransen om å bli Årets Reiselivsmarkedsfører 2007!
Kategoriene er nå klare og vi håper på mange spennende bidrag i år som tidligere år.

HSMAIprisene07
ONSDAG 9.JANUAR 2008 / RADISSON SAS PLAZA / OSLO

Velkommen som innsender og til prisfesten!

Vi ser frem til å se hva dere har gjort.  
Nytt år, ny konkurranse og nye muligheter!!

Se våre hjemmesider for mer informasjon og 

påmelding til prisfesten: www.hsmai.no 

Årets viktigste begivenhet
Frokostmøte
27.november Kl 09.00 – 11.00: Gratis for HSMAIs medlemmer

Hør Bjørn Kjos snakke om Norwegians offensive satsning

”Fremtidens muligheter gir mer lojale kunder” v/Rikard
Munos fra Nordea – Commercial Cards

Halvdags-workshop
Tema: e-Business strategier – Dagens og Fremtidens Distri- 
busjonslandskap – Hvordan bli konkurranse-dyktig på nettet  
v/Iselin Skogland.

Tromsø: Mandag 3.desember
Sted: Clarion Hotel Bryggen
Kl: 09.00-13.00

Trondheim: Torsdag 6.desember
Sted: Britannia Hotel
Kl: 09.00-13.00

Alle deltakere får HSMAIs medlemspris på kr. 995,- inkl. lunsj

Ettermiddagsmøte m/julemat – 5. desember 2007

Ettermiddagsmøte m/debatt – Januar 2008 
Tema: ”Reiselivspolitikk – hva er det, og hva kan næringen 
forvente og hva er forutsetningene for gjennomføring”.

Med blant annet: Georg Kamfjord, BI – Rolf Forsdahl,  
reisebransjedirektør i HSH – Knut Almquist, administrerende  
direktør i NHO Reiseliv – samt politikere. 

HSMAI MØTEBØRSEN 2008
Radisson SAS Plaza Hotel, Oslo
Onsdag 9.januar 2008

HSMAI-prisene 2007
Radisson SAS Plaza Hotel, Oslo
Onsdag kveld 9.januar 2008

Studentkonferanse i samarbeid med Telenor
Vinteren 2008 
Sted: Telenor Expo

Heldags-workshop 
6.februar 2008: ”Beste praksis på web” 
7. februar 2008: ”Salgs- og markedsføring på web”. 

MØTEBØRSEN Stockholm
i Berns lokaler, Stockholm
Onsdag 13. februar 2008

HSMAI Servicekonferanse
Tirsdag 29.april 2008, Oslo

HSMAI og Teller kårer ”Årets Serviceløft 2007”
Tirsdag kveld 29.april 2008, Oslo

HSMAI Internasjonalt arrangement
26 – 28.mai 2008, Oslo

For mer informasjon: www.hsmai.no

•

•

– For deg som har ansvar for reiser, kurs og konferanser

Bergen: Tirsdag 4.desember
Sted: Radisson SAS Hotel Norge
Kl: 09.00-13.00

HSMAIs kalender
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Selskapet Tilbakemeldingen Norge AS skal heretter tilby samtlige medlemmer av HSMAI en nettba-
sert tjeneste for systematisk håndtering av tilbakemeldinger fra gjester og kunder.

styrker satsningen på serviceløftet med nettløsning

Alt på planleggings-
stadiet må man være 
seg bevisst hvem man 
henvender seg til

Det vil være opp til hver enkelt reiselivsbedrift å ta tjenesten i 
bruk for å utnytte gjestenes synspunkter, men HSMAI vil anbefale 
sine medlemmer å gjøre det enklere for gjester å komme med 
innspill på drift, kundeservice og kvalitet. Tilbakemeldingen.no 
tilbyr markedet enkle mobil- og nettbaserte løsninger for nett-
opp dette.

- Reiselivsnæringen er blitt mye flinkere til å ta kundens synspunk-
ter på alvor, sier administrerende direktør Ingunn Hofseth i HSMAI.

- Vi ser at de bedrifter som gjør det enkelt for gjester, kunder 
og samarbeidspartnere å komme med ris, ros og forslag til for-
bedringer, som regel er de som gjør det best. Det å utvikle gode 
serviceløfter er en viktig suksessfaktor, men det er også helt 
avgjørende å legge til rette for en god dialog med hver enkelt 

kunde. Det ser nå ut til å bli mulig, fortsetter Hofseth.
- Tradisjonelle markedsundersøkelser gir sjelden tips til forbe-

dring, sier Anne Kristine Grude, salgsansvarlig hos Tilbakemeldin-
gen.no. Det koster svært lite å sette opp en enkel nettløsning, 
som kan gi dem helt konkrete innspill på hverdagslige ting, som 
servicekvalitet, informasjonskvalitet, smak, farger, markedstil-
tak og annet.

Tjenesten har vært i drift i et års tid, men går først nå bredt 
ut. Flere reiselivs- og andre servicebedrifter, i tillegg til TV 2, 
Rygge Airshow, med flere, tar nå i bruk dette verktøyet i sine 
organisasjoner. Få næringer er mer skreddersydd for slike sys-
temer enn reiselivsbransjen. Også utenlandske kunder kan lett 
bruke mobilen eller en PC for å komme med synspunkter.

Anne Stødle, ansvarlig for  
Telenors kundearrangementer

EVENT

AV:  JARLE PETTERSON                    

Møteplasser er generelt 
svært viktige for oss, fordi 
vi har noe faglig å formidle, 

samtidig som vi ikke skal undervur-
dere betydningen av at deltagerne 
møtes - treffer hverandre, rett og 
slett. Og naturligvis ønsker vi selv 
å møte inviterte kunder, samar-
beidspartnere og andre deltagerne 
på våre store og små events, som 
jeg personlig foretrekker å kalle 
møteplasser, sier hun.

- For oss i Telenor er det alltid vik-
tig at det ligger et faglig innhold i 
bunn av alle former for møteplasser. 
De fleste kundene, både i offentlig 
og privat sektor, er blitt svært opp-
merksomme på de etiske retningslin-
jene og på bruk av egen tid, forteller 
Stødle. Dette er noe som skjerper 
kravene til faglighet ytterligere, 
men ingen regel er uten unntak.

Den uvurderlige dialogen 
Hun kan blant annet fortelle at 
Telenor har et eget kulturpro-
gram, hvor for eksempel deres år-
lige julekonserter og utdelingen av  
Telenors kulturpris inngår. Men det 

Dialog er 
dyrebart
Bruk pausene aktivt, og sørg for at deltagerne forlater arrang-
ementet med en god følelse. Det er Anne Stødles råd til andre 
arrangører. Til daglig er hun ansvarlig for Telenors kunde- 
arrangementer, med rikelig ballast på området.

må nevnes at også her ligger det et 
faglig aspekt, da de ønsker å vise 
at kommunikasjon er så mye mer 
enn bare teknologi. Ifølge Stødle 
har selskapet hatt stor nytte av ar-
rangementene sine, sammenlignet 
med de mer konvensjonelle mar-
kedsføringsmetodene.

- Det finnes ikke tvil om at det 
å møtes og knytte relasjoner, som 
man jo gjør på en møteplass, blir 
viktigere og viktigere. Der har 
man mulighet for å få den enkel-
te i tale og få avklart en del ting, 
enten det er faglig eller man gan-
ske enkelt ønsker å bli kjent. Det 
har en voldsom verdi, og gjør det 
langt lettere å ta kontakt med 
hverandre - begge veier.

- Men bare verdien av å etablere 
fornemmelsen av et fellesskap skal 
man vel heller ikke se bort fra?

- Så absolutt ikke. Det vi ser i fag-
lige sammenhenger, som seminarer 
og konferanser, er at man ikke skal 
undervurdere pausene. Man skal 
ha god tid til å snakke sammen, og 
her snakker vi igjen om verdien av 
møteplasser og om å knytte rela-
sjoner. Det blir stadig viktigere å 
ha en arena for slikt. Hos oss har 

vi møtesenteret Expo på Fornebu, 
som er en svært godt egnet plass 
for slikt, men av og til er det også 
viktig å møtes på andre arenaer. Da 
benytter vi oss ofte av våre samar-
beidspartnere, blant annet HSMAI. 
Organisasjonens forskjellige are-
naer er utmerkede steder å møte 
folk fra reiselivs- og transport-
bransjen, og andre bransjer som  

HSMAI og vi deler interesse for.

Sett av tid til pauser og prat 
Anne Stødle har klare oppfatninger 
om hva som skal til for å avholde et 
vellykket arrangement.

- Alt på planleggingsstadiet må 
man være seg bevisst hvem man 
henvender seg til. Dernest gjelder 
det å få på plass et godt innhold. 

AV:  JARLE PETTERSON                    

I eventer er det én ting som gjel-
der: innhold. Hvem som helst 
kan leie skjermer, lyd og lys og 

sette på en “Topp 20-artist”, men 
det er helhetsinntrykket som tel-
ler. For å skape den rette helhets-
opplevelsen, må man ha noe sub-
stansielt å vise på den store scenen 
og skjermene, sier han.

- I løpet av de siste årene har vi 
registrert at kundene blir mer og 

Eventer    uten innhold er bortkastet
Internasjonale trender viser med   all tydelighet at konvensjonell markedsføring på TV og print 
til dels er i ferd med å erstattes av opplevelsesbasert markedsføring, gjerne i form av events og 
sponsing. Det sier kreativ leder i   eventbyrået Thue & Selvaag, Marius O. W. Kveim.

- Det finnes ikke tvil om at det å møtes og knytte relasjoner, som man jo gjør på en møteplass, blir viktigere og viktigere, sier Anne Stødle, ansvarlig for Telenors kundearrangementer
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Marius Kveim, kreativ leder i eventby-
rået Thue & Selvaag

FOTO:  BAARD M. BARSTEIN

EVENT

Av respekt for deltagerne, må 
det faglige innholdet være godt. 
Man må gjerne arrangere en ut-
stilling eller en konferanse, men 
sørg for all del for å ha faglighe-
ten i bunnen. Ikke undervurder 
betydningen av å sette av tid til 
relasjonsbygging. Disse elemen-
tene må man ha på plass, som en 
hovedregel.

- Så bør man tenke nøye gjennom 
hvorvidt dette er et arrangement 
som det er hensiktsmessig å arran-
gere selv. Ofte er svaret at man bør 
samarbeide med andre, avhengig 
av hva man ønsker å formidle, hvor-
dan og hvem målgruppen er.

Less is av og til more - De 
store, spektakulære arrangemen-

tene, smaker de like mye som de 
koster?

- Definitivt, men det må ikke 
være digert, storslått og fullt av 
effekter. Jeg har også gode erfa-
ringer med én person på scenen, 
som resiterer dikt eller synger, 
men betydningen av å skape en 
felles opplevelse, den er viktig. 
Igjen, det mellommenneskelige 

er av uvurderlig betydning. Effek-
ten av en felles opplevelse, noe å 
snakke om - også når man treffes 
en måned senere - den kan nesten 
ikke kjøpes for penger. Kommuni-
kasjon og mellommenneskelige 
forhold er jo så vanskelig, men 
likevel så enkelt, avslutter Anne 
Stødle, som uten tvil vet hva som 
skal til.

julebordsetikette

Eventer    uten innhold er bortkastet
Internasjonale trender viser med   all tydelighet at konvensjonell markedsføring på TV og print 
til dels er i ferd med å erstattes av opplevelsesbasert markedsføring, gjerne i form av events og 
sponsing. Det sier kreativ leder i   eventbyrået Thue & Selvaag, Marius O. W. Kveim.

mer profesjonelle som innkjøpere, 
og er blitt seg mye mer bevisst 
hvilken betydning arrangementene 
har som kommunikasjonsverktøy. 
De involverer seg langt mer - ofte 
på høyt nivå - og det må til om man 
ønsker et godt arrangement.

- Får ansatte til å føle seg 
verdsatt - Vi ønsker å sentrere 
innholdet rundt bedriften, altså 
kunden. Når de først investerer mye 
penger i et arrangement, er det 

viktig at man virkelig dykker “inn 
i bedriften”. Siden mange hos oss 
har bakgrunn fra kommunikasjon og 
markedsføring, har vi en sterk kom-
munikasjonsfaglig tilnærming til 
events, forteller Kveim.

- Eventer og såkalt Brand Expe-
rience kommer vi til å se mer av 
i fremtiden. Folk begynner å bli 
relativt mettet på konvensjonell 
reklame, men er til gjengjeld blitt 
mer mottagelig for opplevelses-
basert markedsføring. Man skal ha 

det gøy på eventer, folk skal snakke 
sammen og forlate stedet med fø-
lelsen “fy fader, for en kul bedrift 
jeg arbeider i, som tar vare på meg 
og mine kolleger og verdsetter det 
jeg gjør.” Fellesskapet og den fel-
les opplevelsen er viktig. 

Kveim forteller at byrået hans 
alltid prøver å utfordre kundene til 
å flytte egne grenser - til å gjøre 
ting som muligens er i periferien 
av hva de ellers hadde gjort. Inn-
holdet skal skreddersys og kun-
dens utfordringer, mål, strategier 
og visjoner kan inkorporeres. Det 
skal være en rød tråd gjennom ar-
rangementet, som gjennomsyrer 
alt fra invitasjon og mat til faglig 
innhold og underholdning. 

Dreining mot eventmar-
kedsføring Han kan fortelle at 
mange av de store, internasjonale 
aktørene flytter markedsførings-
midlene bort fra den konvensjo-
nelle markedsføringen og over på 
eventer og Brand Experience.

- Ta Nike internasjonalt. I det 
amerikanske markedet alene har 
de et markedsføringsbudsjett på 
678 millioner dollar. De bruker 
stadig mindre av disse på TV og 
tradisjonelle medier, mens cirka 
70 prosent av midlene går til opp-
levelsesmarkedsføring. Vi kommer 
til å se at events og opplevelser i 
stadig større grad tar markedsan-
deler fra annen markedsføring her 
hjemme også, spår Kveim.

- Det finnes ikke tvil om at det å møtes og knytte relasjoner, som man jo gjør på en møteplass, blir viktigere og viktigere, sier Anne Stødle, ansvarlig for Telenors kundearrangementer

10 gode råd for
dårlig julebords- 
etikette:

Gi blaffen i hele festen.
Vit aldri hvem du snak-
ker med.
Drikk deg kanon, og ta en 
“nå skal du høre”-sam-
tale med sjefen.
Oppfør deg som om du er 
på et forretningsmøte.
Ta på deg den loslitte 
“Guns N’ Roses Live”-T-
skjorten fra 1987.
Ta med uinviterte gjester.
Hold alle andre enn kon-
torkompisene dine uten-
for samtalen.
Kjed folk med “shop 
talk” hele natten.
Anta at alle har glemt 
flausene dine fra i fjor.
Glem alle manérer, og gå 
aldri hjem!

1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.

10.

KILDE: WWW.EWEEK.COM
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- Man blir aldri valgt bort på grunn av prisen, men fordi kunden ikke kunne se at produktet var verdt prisen, forteller Paal Fure, administrerende direktør 
og strategirådgiver i mediebyrået Vizeum

AV:  LENE SØGAARD GLOSLIE         

Det har gått inflasjon i å mar-
kedsføre unike opplevelser, 
uten at man helt vet hva 

kunden vil ha. Vet du derimot hva 
kundens forventninger er, kan du 
være tydelig på hva du kan levere 
og hva du ikke kan levere. Hemme-
ligheten bak tilfredse kunder er å 
levere høyere enn forventningene, 
sier Paal Fure, administrerende di-
rektør og strategirådgiver i medi-
ebyrået Vizeum.

Devil is in the details Sammen-
hengen mellom pris og opplevd 
verdi er en sammensatt brøk av 

Den ultimate 
tilfredsstillelse
Kosmopolitt i det ene øyeblikket - forretningsreisende eller 
charterturist i det neste. Den moderne kunde har ulike prefe-
ranser ut fra situasjon. Målet på fornøydhet er om de velger 
det samme produktet neste gang.

faktiske verdier, der den viktigste 
finnes i detaljene. Ofte dreier det 
seg om at noen tok seg bryet med å 
strekke seg litt lengre. Kulturbyg-
ging rundt service og det å lese en 
situasjon gir merverdi.

- Man blir aldri valgt bort på 
grunn av prisen, men fordi kun-
den ikke kunne se at produktet 
var verdt prisen. Den som kom-
muniserer det mest relevante 
verdiløftet - som Norwegian - vet 
hva som er viktig. Folk opplever 
at de får mer enn det koster, for-
teller Fure.

Konkurransedyktighet, teft og 
tro på ideene er viktig. Alt kan 
forbedres.

TREND

All kortinnløsning 
i én avtale!

 

 
 

 

 

Vi er alene om å tilby din virksomhet én felles avtale
for innløsing av BankAxept, MasterCard , Maestro, 
VISA og VISA Electron. Kun ett oppgjør og én oversikt 
å holde rede på.

Stadig flere betaler med kort, og kundene forventer en 
slik betalingsmulighet når de handler. All erfaring viser 
at kortbetaling også øker forretningens omsetning. 
Velg Nordea som totalleverandør av kortinnløsning for 
din bedrift. Det kan lønne seg. 

Ring oss på telefon 22 48 51 10 eller send en e-post til 
kortaccept@nordea.no 

Mer informasjon finner du på vår nye brukerstedportal 
www.kortaccept.no 

Gjør det mulig
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K

nordea_246x181_kortinnl.pdf   02-11-07   10:21:15
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gårder kurs og 
konferanse

håndplukket
innovasjon norge

- Man blir aldri valgt bort på grunn av prisen, men fordi kunden ikke kunne se at produktet var verdt prisen, forteller Paal Fure, administrerende direktør 
og strategirådgiver i mediebyrået Vizeum

Norges mest sentrale møteplass
3 min. fra Gardermoens flyterminal. Effektive dagmøter 
– helpensjon. Uforstyrret, landlig beliggenhet. 16 store 
møterom. Velrenommert kjøkken. 

Ring: 63 99 63 00 eller e-post: booking@garder-kurs.no

visitnorway.no/handplukket

HÅNDPLUKKET
Særegne steder for møter og opplevelser 
– spennende, annerledes og inspirerende.

Faktiske verdier - Total reise-
tid er en viktig faktor, som nesten 
aldri markedsføres. Allikevel er 
tidsbruk knyttet til reiser - og irri-
tasjon rundt dette - avgjørende for 
tilfredsheten, sier Fure.

Følelsen av å bli sett - gjennom et 
vennlig nikk eller en hyggelig kom-
mentar - og følelsen av å bli tatt på 
alvor, er også viktig. I sannhetens 
øyeblikk - når eventualiteter opp-
står - er håndteringen vesentlig. At 
man utviser ansvarlighet når noe 
går galt, styrker tilfredsheten.

- Sist, men ikke minst teller sosial 
identitet. Hvem blir jeg ved å være 
her? Er man usikker på den sosiale 
identiteten, er man gjerne ikke 
så fornøyd. Som en kollega svarte 
på spørsmål om hvordan det var å 
være i Syden: ”Deilig og flaut!” Dei-
lig oppveide flaut, sier Fure.

Krevende kunder - Det er viktig 
å anerkjenne at folk er reisevante, 
men samtidig å ikke se dem som så 
proffe at de ikke trenger noe hjelp 
og støtte. Reisebransjen er i stadig 
endring, og personlig tilstedeværel-
se og informasjon vil avhjelpe forvir-
ring. Reisesituasjoner er også stressi-
tuasjoner, og tilfredsheten daler når 
man ikke forstår hva man skal gjøre. 
”Her var det dårlig informasjon, alt-
så!” er et inntrykk som ødelegger for 
en ellers perfekt reiseopplevelse, og 
som gjør at du kan bli valgt bort nes-
te gang, avslutter Fure.FOTO:   CHRISTIAN ELGVIN

Men vi valgte heller å legge litt ekstra innsats i de 

viktige kampanjene vi holder på med for Hurtigruten, 

visitnorway.no, AF-gruppen og Rygge Lufthavn. 

Kundene kommer tross alt først.

 

Pran & Torgersen er et mellomstort reklamebyrå som opererer 
i hele verdikjeden. Vil du vite litt mer? Sjekk pran.torgersen.no 
eller ring oss på tlf: 23 12 11 00 for en uforpliktende, 
men forholdsvis overbevisende byråpresentasjon. 
Det har vi tid til. 

Vi skulle lage en kjempefin 

annonse for oss selv.

reklamebyrå
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Hilde Charlotte Solheim, direktør i NHO 
Reiseliv

Vegaøyene på Helgelandskysten ble, som det første norske kulturlandskapsområdet, skrevet inn på den prestisjetunge Verdensarvlisten 1. juli 2004. Bildet er fra den sagnomsuste øyen Søla. – For oss er det viktig å jobbe med et bærekraftig 
og miljøvennlig reiseliv. Vega Verdensarv er et svært viktig fyrtårn i markedsføringen av Helgeland, sier markedssjef i Destination Helgeland Sølvi H. Kristoffersen.

AV:  LENE SØGAARD GLOSLIE              

Reiselivsnæringen er av-
hengig av tillit fra kundene 
sine. Reiselivsproduktet må 

eksistere på miljøets premisser, 
og balansen mellom bruk og vern 
må være riktig, sier Børge Brende, 
nestleder i Energi- og miljøkomi-
teen på Stortinget.

Utfordring  
for norsk  
reiseliv
Nye miljøavgifter og påtrykk fra offentlige myndigheter stiller 
nye krav til reiselivsnæringen. Samtidig øker kundenes bevissthet. 
Hvordan møter man utfordringene som ligger i høyere miljø-
bevissthet og -krav?

- Miljøbevissthet er ikke et kon-
kurransefortrinn, men en forut-
setning. Soria Moria-erklæringen 
slår fast at Norge skal satse på 
grønt reiseliv, og kundene etter-
spør i økende grad miljøvennlige 
tjenester og produkter, forteller 
Hilde Charlotte Solheim, direktør 
i NHO Reiseliv.

Miljøprofil Miljøbevissthet inn-
går som del av bedrifters sam-
funnsansvar. De må derfor synlig-
gjøre dette i sin kommunikasjon.

- Reiselivsbedrifter må til en-
hver tid være beredt på å svare på 
spørsmål om sin virksomhet og sine 
holdninger til de effekter de har på 
miljøet. En gjennomgang av mil-
jøprofilen vil gi økt bevissthet, og 
gjøre det mulig å synliggjøre hold-
ninger, sier Solheim.

Solheim mener at vi ikke kan 
satse på å markedsføre Norge som 
et naturbasert reisemål uten å 
ha et bevisst forhold til miljø og 
klima.

Kortreist mat - En svært positiv 
side av miljøtankegangen er ring-
virkningene som skapes lokalt. Ved 
blant annet å velge mat som ikke 
har vært transportert rundt halve 
kloden, bidrar man positivt både 
til miljøet og til lokale produsen-

ter. Samtidig tilfører lokale råvarer 
ekthet og eksklusivitet til reiselivs-
produktet, sier Solheim.

- Økt miljøbevissthet bidrar til 
å gjøre reiselivet bedre, gjennom 
det fokuset som settes på å skape 
tjenester av høy kvalitet. Dette er 

MILJØUTFORDRINGER
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Turistfiskekvoter på 15 kilo er satt for å unngå overbeskat-
ning av fisk. NOx-avgiften gjelder blant annet for cruise-
anløp til mer enn én norsk havn. Store konsentrasjoner av 
fartøy og trafikk er skadelig. Det er CO2-avgift for innen-
lands flytrafikk. Turister må også betale en avgift når de 
anløper Svalbard.

nye miljøavgifter

Vegaøyene på Helgelandskysten ble, som det første norske kulturlandskapsområdet, skrevet inn på den prestisjetunge Verdensarvlisten 1. juli 2004. Bildet er fra den sagnomsuste øyen Søla. – For oss er det viktig å jobbe med et bærekraftig 
og miljøvennlig reiseliv. Vega Verdensarv er et svært viktig fyrtårn i markedsføringen av Helgeland, sier markedssjef i Destination Helgeland Sølvi H. Kristoffersen.

www.islandia.no

Øvre Slottsgate 5, N-0157 Oslo. Tlf 22 33 84 40. 
E-mail info@islandia.no

EVENTYR FOR ALLE

Island tilbyr en unik mulighet for 
opplevelser de ansatte sent vil glemme.

Kort flyreise, første klasses fasiliteter,  
nærheten til flott og kontrastrik natur, stort 
tilbud av spennende utflukter og aktiviteter.

Ta kontakt for pristilbud og programforslag!

Firmatur • Konferanse • Kick-off
Island

HOTEL ALEXANDRA
 - EIN OASE I NORDFJORD !

Hotel Alexandra
6789 LOEN - STRYN - NORDFJORD

Tlf: 57 87 50 00    

Hotel Alexandra i Loen - 
der tradisjon, atmosfære og høg komfort 
har vore eit varemerke i generasjonar.
Nærleiken til nokre av Norges mest 
spektakulære attraksjonar gir deg 
opplevingar du seint vil gløyme.

www.alexandra.no

Kongressavdeling.
Badeanlegg inne og ute. Stor SPA avdeling.

RING I DAG:  57 87 50 50

Miljøbevissthet er 
ikke et konkurranse-
fortrinn, men en 
forutsetning

Hilde Charlotte Solheim,  
direktør i NHO Reiseliv

FOTO:  DESTINASJON HELGELAND

Børge Brende (H), nestleder i Energi- og 
miljøkomiteen på Stortinget

næringen i ferd med å ta inn over 
seg, mener Solheim.

Balansere miljøkrav og 
konkurranse Turistfiskegren-
sen på 15 kilo, som ble bestemt 
i fjor, førte til avbestillinger og 

nedgang i turistfiskere til Norge. 
NOx-avgiften har også ført til at 
store aktører har varslet at de vil 
velge andre destinasjoner enn 
norske i sine planlagte program-
mer fremover.

- Norske havner mottar årlig 

om lag 1 million cruisepassasje-
rer, som legger igjen store beløp 
der de går i land. Et slikt signal er 
alvorlig for mange samfunn langs 
norskekysten. Poenget er at ba-
lansen mellom miljøkravene og 
konkurranseforholdene må være 

god. Informasjon om slike sær-

avgifter og særgrenser må også 
kommuniseres tydelig, siden de 
fleste turistene sannsynligvis er 
interessert i å ta vare på naturen 
og miljøet i de landene de besø-
ker, forteller Brende.

 - Det store overordnede spørs-
målet dreier seg om utslipp knyt-
tet til transport. Reiselivet kan 
ikke løse dette alene. Teknologien 
vil nok gi oss noen løsninger, og jeg 
er ikke for pessimistisk på reiseli-
vets vegne. Når det gjelder NOx-
avgiften, jobber vi heller for en 
miljøavtale med innbetaling til et 
NOx-fond enn som i dette tilfellet 
- en avgift som bare går til stats-
kassen, sier Solheim.

Flere turister med økte miljø- 
krav - Moderne mennesker er 
opptatt av å bevare miljøet. Mil-
jøsertifisering og dokumentasjon 
av miljøkonsekvenser er blitt mer 
og mer vanlig. Vår unike og rene 
natur er kanskje vår viktigste fak-
tor i konkurransen om turistene, 
mener Brende.

Brende mener inntrykket av 
Norge som et land med vakker og 
uberørt natur er et fortrinn vi må 
utnytte. Et eksempel på kombina-
sjonen av miljø og turisme, er na-
sjonalparkene. Erfaringer interna-
sjonalt viser at nasjonalparker er 
viktige turistattraksjoner.

- Vi bør derfor legge til rette 
for bærekraftig turisme i nasjo-
nalparkene, blant annet ved å 
utvikle nasjonalparksentrene, av-
slutter Brende.

MILJØUTFORDRINGER
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Konferansesuksess i omgivelser du ikke  nner noe annet 
sted i verden
Av gode grunner har UNESCO funnet Bergstaden verdig til en plass på listen over 
verdens kulturarv. Røros 1ar et stort spekter av 1otell og gjestegårder 6 fra Storstuggu
konferansesenter med kapasitet på 500 personer, til intime og annerledes møterom. 
Enten du velger Bergstadens Hotel, Vertshuset Røros, Quality Hotel & Resort Røros, 
Vauldalen Fjellhotell eller et av våre andre særegne overnattingssteder, vil du ha det 
beste utgangspunkt for en vellykket konferanse.

Du treffer oss på Møtebørsen Norge.

Røros 6 midt i kulturarven
Ekte
Spennende
Kulturrikt
Storslagen natur
Moderne
Fascinerende
– dette gir kvalitets-
opplevelser utenom 
det vanlige!

Postboks 123, 7361 Røros
;lf.< 7> ?@ 00 00 6 Baks< 7> ?@ 0> 0C
www.rorosinfo.com
post@rorosinfo.com
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MØTEBØRSEN 2007:  Sonja Henie Ballroom, Radisson SAS Plaza Hotel, Oslo

  HSMAI  –  MØTEBØRSEN 9. januar 2008  –  www.hsmai.no 
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Meld deg på i dag 
og bli med på årets 
nyttigste arrange-
ment for deg og din 
bedrift!

PROGRAM – MØTEBØRSEN 08

MØTEBØRSEN: 
– Norges største møte-
plass for kjøpere og 
selgere av kurs- og 
konferansetjenester 
avholdes for 15. året 
på rad.

Fakta om dagen:

Personlig kontakt med 
en rekke spennende 
utstillere. Samt en 
unik mulighet til å se 
hva som rører seg i 
markedet.

Tidsbesparende. Her er 
mange aktører samlet 
på samme tid og sted. 
Tiden du bruker på å 
samle den informasjo-
nen du trenger rundt 
et arrangement er 
vesentlig forkortet.

Mulighet for å for-
håndsbooke møter av 
15. minutters varig-
het, noe vi oppfordrer 
deg sterkt til å gjøre.

Bestille fremtidige 
arrangementer.

Nyttige seminar med 
tema rettet mot nett-
opp deg som kjøper.

Deilig lunsjbuffet.

Overraskelser og spen-
nende reisepremier.

Dagen avsluttes med 
en spektakulær pris-
utdeling. Her kårer 
vi som vanlig Årets 
Reiselivsmarkedsfører 
under en flott middag 
med underholdning av 
kjente artister.

•

•

•

•

•

•

•

•

For påmelding:  
www.hsmai.no

MØTEBØRSEN  08 – Onsdag 9. januar 2008   Sted: Radisson SAS Plaza Hotel, Oslo   Pris:  Kvalifiserer du til innkjøper av reiselivstjenester, kan du delta på arrangementet kostnadsfritt   
For påmelding: www.hsmai.no

Møtebørsen er en ideel møteplass for å få oversikt over det store kurs- og konferansemarkedet, både i Norge og utlandet. Uansett om din jobb er å arrangere ett enkelt møte, 
kurs eller større landsmøter og konferanser, vil du ha stort utbytte av å være tilstede. Du bestemmer selv om du vil tilbringe kun noen timer eller hele dagen på arrangemen-
tet.En unik mulighet til å knytte kontakter, inngå avtaler, hente nye ideer og impulser. Vi i HSMAI hevder at ”ingenting slår kraften av et personlig møte!”

08.00 – 08.45    Registrering

Programmet for dagen
onsdag 9. januar 2008

09.00 – 09.50   Morgenseminar med Alex Gibson
   Tema: Blogging, podcast, social networking sites and 
    how to generate ”buzz” about your brand.

10.00 – 10.10   Velkommen til MØTEBØRSEN
    Praktisk informasjon

10.10 – 10.40   Åpen markedsplass

10.45 – 12.00   Forhåndsbookede møter
    Av 15. minutters varighet

12.00 – 13.00   Lunsjbuffet

13.05 – 15.00   Forhåndsbookede møter
    Av 15. minutters varighet

15.10 – 16.00   En liten time med Harald J. Rønneberg
    Ettermiddagsseminar i Sonja Henie Salen

Han har hoppet i Holmenkollen og  vært mannlig stripper i et utdrik-
ningslag Hva er det som får Harald til å gjøre ting han ikke kan?
” Før jeg begynte med ”Harald gjør ting han ikke kan”, følte jeg at jeg 
sjelden ble hverken spesielt flau eller redd! Der tok jeg tydeligvis feil. 
Nå har jeg holdt på med dette i snart to år og det er blitt en del våken-
netter, Jeg har lært at man er modigere enn man tror og man kommer et 
godt stykke på vei med rett innstilling. For når en litt blid fyr fra Halden 
kan overleve et hopp i Holmenkollen, så er det håp for de fleste ...”

Alex Gibson lectures in tourism and hotel marketing on undergraduate 
and postgraduate courses in the Faculty of Tourism and Food, Dublin In-
stitute of Technology and is a Visiting Professor at IMHI / ESSEC in Paris. 
His professional experience includes various marketing roles in the UK 
with Nabisco, Danone and Holiday Inn. Alex is a past-president of the 
Irish Chapter of HSMAI. Alex also serves on the European Board of HSMAI. 
He is the presenter of a weekly radio show on marketing issues called 
The Persuaders on a local radio station in Dublin where he has intervi-
ewed top international experts on marketing issues. More recently Alex 
has taken up the role of presenter on The Media Show, a television show  
in Dublin, that looks at issues of media and marketing. He recently  won 
the Best Marketing Educator Award in Ireland.

Alex Gibson, Dublin

Harald j. Rønneberg,
programleder i TV2

62ºNord:  
www.62nord.net

Akevittruten:   
www.akevittruten.no

Atlantic Reiser:   
www.atlanticreiser.no

Bergo Hotel: 
 www.beitostolen.com
 
Bergstadens Hotel:  
www.bergstaden.no

Britannia Hotel:  
www.britannia.no

Bø Hotell: 
 www.bohotell.no

Choice Hotels Scandinavia: 
 www.choice.no

Clarion Hotel Ernst:  
www.choice.no

Clarion Hotel Oslo Airport: 
 www.choice.no

Color Line:  
www.colorline.no

Destinasjon Molde & RomsdaL:  
www.visitmolde.com

Destinasjon Ålesund & Sunnmøre:
 www.visitalesund.com

Det Virkelig Gode Liv:   
www.dvgl.no

DFDS Seaways:  
www.dfdsseaways.no

Drammens museum:   
www.drammens.museum.no

Ekebergrestauranten:  
www.ekebergrestauranten.no

Engø Gård Hotel & Restaurant:  
www.engo.no

Escape Travel:  
www.escape.no

Farris Bad:  
www.farrisbad.no

Felix Konferansesenter: 
www.felixkonferanse.no

First Hotel Ambassadeur:  
www.firsthotels.no

Fleischer’s Hotel: 
 www.fleischers.no

GSK Konferansesenter:  
www.gsk-konferansesenter.no

Hemsedal Firmaarangement:  
www.norskeopplevelser.no

Holmestrand Fjordhotell:  
www.holmestrandfjordhotell.no

Hotel Alexandra:  
www.alexandra.no

Hotel Bristol:  
www.bristol.no

De foreløpige utstillerne*
på MØTEBØRSEN 2008

16.05 – 16.20   Avslutning og trekning av reisepremier

19.00 –       Festmiddag med utdeling av HSMAI-prisene,  
   og kåringen av Årets Reiselivsmarkedsfører 2007
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PROGRAM – MØTEBØRSEN 08

MØTEBØRSEN  08 – Onsdag 9. januar 2008   Sted: Radisson SAS Plaza Hotel, Oslo   Pris:  Kvalifiserer du til innkjøper av reiselivstjenester, kan du delta på arrangementet kostnadsfritt   
For påmelding: www.hsmai.no

        på MØTEBØRSEN

Hvordan har Møtebørsen 
påvirket deres arrange-
menter?

Spørsmål 1:

Hva synes du er det beste 
med Møtebørsen?

Spørsmål 2:

Heidi Elise Eikeland
Norsk Hydro

        Det er det en unik møteplass 
for å få oversikt over hva som fin-
nes i markedet. Ofte er det noen 
nye aktører som er representert. 
Det er flott at så mange forskjel-
lige aktører er samlet på et og 
samme sted. 

1.

          Våre møter legges nå til man-
ge nye og spennende steder, dette 
takket være den informasjonen vi 
har funnet på Møtebørsen.Vi har 
også fått mange nye kontakter.

2.

Ragnhild Flåtten
Tønsberg Blad

          Jeg synes det er et oversiktlig 
arrangement, ikke for stort, men 
samtidig er det stor bredde på ut-
stillerne. 

1.

          Vi har funnet mange nye og litt 
utradisjonelle arrangører, dette 
har gitt oss muligheten til å gjøre 
ting litt annerledes enn tidligere.

2.

Kirsti Volle
DnB NOR Bank ASA

       Den er en viktig arena for å 
oppdatere seg på nyheter innenfor 
kurs- og konferanser. Som bruker 
trenger jeg friske innspill til desti-
nasjoner og til rammer for kurs- og 
konferanser, samt informasjon 
mht. hotellenes fornyelser og ka-
pasitetsutvidelser.

1.

          Vi har funnet mange nye og litt 
utradisjonelle arrangører, dette 
har gitt oss muligheten til å gjøre 
ting litt annerledes enn tidligere.

2.

3

Møtebørsen er en ideel møteplass for å få oversikt over det store kurs- og konferansemarkedet, både i Norge og utlandet. Uansett om din jobb er å arrangere ett enkelt møte, 
kurs eller større landsmøter og konferanser, vil du ha stort utbytte av å være tilstede. Du bestemmer selv om du vil tilbringe kun noen timer eller hele dagen på arrangemen-
tet.En unik mulighet til å knytte kontakter, inngå avtaler, hente nye ideer og impulser. Vi i HSMAI hevder at ”ingenting slår kraften av et personlig møte!”

  HSMAI  –  MØTEBØRSEN 9. januar 2008  –  www.hsmai.no 

62ºNord:  
www.62nord.net

Akevittruten:   
www.akevittruten.no

Atlantic Reiser:   
www.atlanticreiser.no

Bergo Hotel: 
 www.beitostolen.com
 
Bergstadens Hotel:  
www.bergstaden.no

Britannia Hotel:  
www.britannia.no

Bø Hotell: 
 www.bohotell.no

Choice Hotels Scandinavia: 
 www.choice.no

Clarion Hotel Ernst:  
www.choice.no

Clarion Hotel Oslo Airport: 
 www.choice.no

Color Line:  
www.colorline.no

Destinasjon Molde & RomsdaL:  
www.visitmolde.com

Destinasjon Ålesund & Sunnmøre:
 www.visitalesund.com

Det Virkelig Gode Liv:   
www.dvgl.no

DFDS Seaways:  
www.dfdsseaways.no

Drammens museum:   
www.drammens.museum.no

Ekebergrestauranten:  
www.ekebergrestauranten.no

Engø Gård Hotel & Restaurant:  
www.engo.no

Escape Travel:  
www.escape.no

Farris Bad:  
www.farrisbad.no

Felix Konferansesenter: 
www.felixkonferanse.no

First Hotel Ambassadeur:  
www.firsthotels.no

Fleischer’s Hotel: 
 www.fleischers.no

GSK Konferansesenter:  
www.gsk-konferansesenter.no

Hemsedal Firmaarangement:  
www.norskeopplevelser.no

Holmestrand Fjordhotell:  
www.holmestrandfjordhotell.no

Hotel Alexandra:  
www.alexandra.no

Hotel Bristol:  
www.bristol.no

Hotel Brosundet:  
www.brosundet.no

Hotel Continental:  
www.hotel-continental.no

Hotell Refnes Gods: 
 www.refsnesgods.no

Hunderfossen Vinterpark: 
 www.hunderfossen.no

Hurtigruten:  
www.hurtigruten.no

Håndplukket:  
www.invanor.no

IceTour:  
www.icetour.no

I Godt Selskap:  
www.igodtselskap.no

Grythyttans Gästgivaregård:  
www.grythyttan.com

Harahorn:  
www.harahorn.no

Inspirasjon Sørlandet:  
www.sorlandet.com

Ireland - Tourism Ireland:  
www.tourismireland.com

Islands Turistråd:  
www.icetourist.is

KLM AIRFRANCE: 
 www.klm.com

Konferansesenteret Høyres Hus:  
www.konferansesenteret.com

Kviknes Hotel: 
 www.kviknes.no

Laholmen Hotel:  
www.laholmen.se

Lifjellstua:  
www.lifjellstua.no

Losby Gods:  
www.losbygods.no

Lysebu:  
www.lysebu.no

Nordea:  
www.nordea.no

Norlandia Grand Ocean Hotell:  
www.norlandia.no

Norlandia Karl Johan Hotell:  
www.norlandia.no

Norlandia Oslo Airport Hotell:  
www.norlandia.no

Norske Konferansehoteller:  
www.konferansehoteller.no

Norwegian:  
www.norwegian.no

NSB:  
www.nsb.no

Oslo Kongressenter:  
www.kongressenter.no

Park Inn Copenhagen Airport Hotel:  
www.radissonsas.com

Quality Hotel & Resort Hunderfossen:  
www.choice.no

Quality Hotel & Resort Røros:  
www.choice.no

Quality Hotel Mastemyr:  
www.choice.no

Quality Hotel Olavsgaard:  
www.choice.no

Quality Hotel Sarpsborg:  
www.choice.no

Quality Hotel Tønsberg:  
www.choice.no

Quality Spa & Resort Holmsbu:  
www.choice.no

Quality Spa & Resort Kragerø:  
www.choice.no

Quality Spa & Resort Son:  
www.choice.no

Quality Spa & Resort Strömstad:  
www.choice.no

Radisson SAS Hotel Fredrikstad:  
www.radissonsas.no

Radisson SAS Hotels & Resort Bergen:   
www.radissonsas.no

Radisson SAS Hotel Ålesund:  
www.radissonsas.no

Radisson SAS Lillehammer Hotel:  
www.radissonsas.no

Radisson SAS Oslo:  
www.radissonsas.no

Radisson SAS Resort Beitostølen:  
www.radissonsas.no

Region Stavanger:  
www.regionstavanger.no

Reine Rorbuer:  
www.reinerorbuer.no

Rica Hell Hotel:  
www.rica.no

Rica Hotels:  
www.rica.no

Rica Nidelven Hotel:  
www.rica.no

SAS Norge:  
www.sas.no

Scandic:  
www.scandic-hotels.no

Schau’s Buss:  
www.schaus.no

Skarsnuten Hotel:  
www.skarsnutenhotel.no

Sola Strand Hotel:  
www.sola-strandhotel.no

Soria Moria Hotell og Konferansesenter   
www.soriamoria.no

Spitsbergen Travel:   
www.spitsbergentravel.no

Stavanger Forum:   
www.stavanger-forum.no

Stenungsbaden Yacht Club:  
www.stenungsbaden.se

Stiklestad Hotell:  
www.rica.no

Stiklestad Nasjonale Kultursenter:   
www.stiklestad.no

Storefjell Resort Hotel:   
www.storefjell.no

Sundvolden Hotel:  
 www.sundvolden.no

Switzerland Tourism:  
www.myswitzerland.com

Tanum Strand Hotel & Resort:  
www.norlandia.no

Thon Hotel Europa:  
www.thonhotels.no

Thon Hotel Oslofjord:  
www.thonhotels.no

Thon Hotel Vettre: 
 www.vettre.no

Thon Hotels:  
www.thonhotels.no

Tilbakemeldingen.no:  
www.tilbakemeldingen.no

Tusenfryd Event:  
www.tusenfryd.no

Union Hotel Geiranger:  
www.union-hotel.no

Vauldalen Fjellhotell:  
www.vauldalenfjellhotell.no

Vertshuset Røros:  
www.vertshusetroros.no

Vesterålen Hotel & Kongressenter:   
www.hurtigrutenshus.com

Visit Tromsø:  
www.visittromso.no

VisitTrondheim:  
www.visit-trondheim.com

Wadahl:  
www.wadahl.no

De foreløpige utstillerne*

* pr. 6/11 2007
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HSMAI – OM OSS

Dette gjør HSMAI for deg 
HSMAI har som formål å tilby sine medlemmer et forum for faglig utvikling innen salg, markedsføring 
og ledelse. Vi arbeider nært sammen med våre medlemmer, og tar utgangspunkt i deres behov. 

AV:  INGUNN HOFSETH                     

Vi arbeider for å skape arran-
gementer der du får anled-
ning til å møte nye kunder, 

kolleger, samarbeidspartnere, 
leverandører og konkurrenter. Vi 
holder deg oppdatert innen det 
krevende reiselivsmarkedet, og gir 
deg anledning til bl.a. å delta på 
fagmøter, kurs og seminarer.

Hensikten er med andre ord å 
styrke din konkurranseevne og 
øke lønnsomheten for din bedrift! 
Dette skjer gjennom å utveksle er-
faringer, knytte nye kontakter og å 
følge med i utviklingen.

Fagmøtene i Oslo Den siste ti-
den vært møtene vært arrangert 
som frokostmøter.  Frokostmøtene 
fortsetter, men vi kommer også til 
å legge noen fagsamlinger på et-
termiddagen/kvelden da vi ønsker 
å tilby dette for de medlemmene 
som foretrekker det.  Kveldsarran-
gementer styrker ofte mulighetene 
for relasjon og nettverksbygging. 
For en medlemsorganisasjon som 

HSMAI er det viktig å kunne tilby 
flere nettverksmuligheter. Den 
første kveldssamlingen skjer alle-
rede i desember hvor det inviteres 
til julesamling for medlemmer og 
partnere. Men våre medlemmer 
etterlyser flere aktiviteter i re-
gionene. HSMAI setter derfor opp 
en workshop for våre medlemmer 
i en rekke byer og destinasjoner.  
Først ute denne ganger er Bergen, 
Trondheim og Tromsø.

Som medlem mottar du også den 
ukentlige HSMAI Weekly med opp-
dateringer fra næringen.  Samtidig 
arbeider vi nært med www.board-
ing.no som kan oppdatere oss dag-
lig med ferske nyheter. Besøk også 
våre egne nettsider www.hsmai.no

 Like over nyttår trommer HSMAI 
sammen til Møtebørsen 2008 på 
Radisson SAS Plaza Hotel - se den 
foreløpige utstilleroversikten på 
midtsidene.

Møtebørsen Norge fyller år 
Møtebørsen Norge har jubileum - 
og fyller hele 15 år!  Samme kveld 
inviterer vi til HSMAIs prisfest 
2007. Kåringen av ”Årets Reiselivs-
markedsfører” er landets største 
markedsføringskonkurranse innen 
reiselivsnæringen - næringens svar 
på filmverdenens Oscar-utdeling. 
HSMAI inviterer hele reiselivsnæ-
ringen til å sende inn arbeider de 
er stolte av innen 3.desember. En 
kompetent jury vurderer deretter 
strategi, kampanjemål og om be-
driftens filosofi er ivaretatt. Dette 
er et årlig arrangement som samler 
nærmere 800 personer, i og uten-
for vår egen næring. Vi er stolte av 
å kunne fortelle at arrangementet 
omtales som ”Årets begivenhet 
innen reiselivsnæringen”. Konkur-
ransen er et ledd i stimulering til 

faglig oppdatering og nytenking 
innenfor service, ledelse, salg og 
moderne markedsføring og mar-
kedsføringsmetoder. Konkurransen 
er samtidig en markering av vår 
næring ut mot publikum og kunder. 

Onsdag 13. februar 2008 arrange-
res Møtebørsen i Stockholm i Berns 
lokaler. Dette er andre gangen Mø-
tebørsen arrangeres i Stockholm

Serviceløftet 2008 HSMAI og 
Teller kårer Årets Serviceløft 2007 
tirsdag 29. april 2008. Denne pri-
sen gjelder alle næringer og virk-
somheter.

Det overordnede målet for Ser-
viceløftet er å øke servicenivået i 
Norge. Prisen for Årets Serviceløft 
2007 skal gis til den virksomhet som 
har gjort det største ”løftet” i ser-
vicegrad. Serviceprisens hensikt er 
også å få oppmerksomhet omkring 
behovet og muligheten for å forbe-
dre service. I tillegg til hovedprisen 
vil det også kåres vinnere i ulike ka-
tegorier. Dette vil gjøres gjennom 
å belønne de som markerer seg og 
skaper oppmerksomhet rundt de 
tiltak og virkemidler som fører til 
forbedret servicetilfredshet. Denne 
utdelingen skjer på kvelden.  Sam-
me dag arrangerer HSMAI en konfe-
ranse med full fokus på Service.

2008 står i jubileets år for 
HSMAI HSMAI Chapter Norway 
fyller 40 år i april og dette skal selv-
sagt feires på veldig mange måter. 
Blant annet med en Internasjonal 
Think Tank for norske og utenland-
ske toppledere og markedsførere 
26.-28.mai i Oslo. HSMAI tar nå yt-
terligere grep for å utvide tilbudet 
mot forretningsreisemarkedet og 
tar opp igjen disse aktivitetene 
som vi arrangerte for noen år tilba-
ke - HSMAI Client Forum og HSMAI 
HSMAI Ambassador Club. 

Målet for HSMAI Ambassador 
Club er å sikre reiselivsbransjen 
økt kompetanse om trender og do-
kumenterte forbedrings-områder. 
Dette skal vi gjøre ved å gjennom-
føre systemer for å registrere nye 
trender som vil påvirke reiselivet. 
I tillegg ønsker vi å kartlegge fakta 
om næringen for å avdekke forbe-
dringsområder og i hvilken grad vi 
er i stand til å møte nye trender. 
HSMAI Ambassador Club skal også 
være en arena for diskusjon av 
ulike tiltak som må gjennomføres, 
for å løse utfordringene i forhold 
til nye trender og avdekkede for-
bedringsområder.  Ved at reiselivs-
næringen i større grad samler kref-
ter for å få tilgang til trender, vil 
både næringen generelt og den en-
kelte aktør stå sterkere for å møte 
konkurransen i fremtiden. 

Bli medlem du også 
ved å besøke på oss 
på www.hsmai.no og 
fylle ut innmeldings-
kupongen

Vi ivaretar dine interesser: Naoul Pedersen (t.v.), Michelle Vinknes Åkerlund, Ingunn Hofseth og Rikke B. Olsen.  

HSMAI ansatte

HSMAI er en internasjonal reiselivsorganisasjon med hoved-
kontor i USA.  HSMAI sin avdeling i Norge har eksistert i Norge 
i snart 40 år. HSMAI visjon er å være reiselivets ledende mø-
teplass for informasjon, kunnskap og kontakt - her skal idé-
ene, de nye tankene og visjonene få spire fritt. Her bygges 
også næringens faglige og personlige nettverk for utvikling 
innen ledelse, salg og markedsføring. HSMAI tilbyr deg et 
faglig forum hvor du møter konkurrenter og samarbeids-
partnere til aktive diskusjoner om alt fra fremtidige mål, til 
dagens problemer og løsninger.

minds in motion

Ingunn Hofseth
Adm.dir HSMAI Chapter Norway  

og HSMAI Europa

Steinar Ødegård
Økonomi outsourced

Inger Valstad Dahle
Medlemsansvarlig

Jan Arve Stokke
IT- og Internettansvarlig

Rikke B. Olsen
Key Account og prosjektleder

Michelle Vinknes Åkerlund
Salgs- og markedskoordinator

Anita Hofseth
Salgssjef

Naoul Pedersen
Trainee

Monika Lewandowska
Trainee
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Med FIRST CARD kan bedriften redusere sine reisekostnader betydelig. Forklaringen ligger i våre løsninger for oversiktlig 
statistikk, integrert reisekonto og betalingskort – samt de skreddersydde faktureringsmodellene vi har utviklet sammen 
med våre kunder. Med FIRST CARD får bedriften én samlet faktura for reiser, representasjon, hotell, leiebil, bensin og alle 
andre tjenesterelaterte utgifter. First Card er dessuten et MasterCard          som kan benyttes på mer enn 22 millioner 
brukersteder og minibanker verden over. 

First Card - always first!www.firstcard.no
First Card utstedes av Nordea Bank Norge ASA.
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HSMAI ansatte
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AV:  SONDRE BJØRDAL                              

Røros er som et fantastisk vin-
tereventyr, og det var denne 
unike atmosfæren som gjor-

de at jeg valgte å flytte tilbake til 
hjemtraktene fra Oslo, forteller 
Linda Ramberg, reiselivsdirektør i 
Røros. - På kalde vinterdager, med 
lav sol og snøkrystaller i vindusru-
tene, knitrer det under skoene når 
man er ute og går. Da er det fan-
tastisk deilig både å være ute og å 
komme inn og sette seg ved peisen 
med et glass rødvin.

Levende museum I Røros er 
villmark og kultur sammenvevd til 
noe helt unikt. Like i nærheten av 
den urbane lille bykjernen kan man 
besøke setre med fjellgårder, som 
til tross for at de er flere hundre år 
gamle fortsatt er i bruk. 

- Vertskapsfølelsen står sterkt 
blant de som jobber i reiselivsnæ-

 Konferanse  
 midt i  
 kulturarven

Hvordan har en liten nedlagt gruveby klart å markere seg som  
en av Norges mest eksotiske kurs- og konferansedestinasjoner?

ringen her. De har ofte en impone-
rende lokalkunnskap og en evne 
til å se spennende muligheter. For 
eksempel gjør flyplassens nærhet 
til sentrum det mulig å hente gjes-
ter med hest og slede. Dette gir en 
flott start på konferansen!

Hele verdens gruveby Av gode 
grunner har UNESCO funnet Berg-
staden verdig til en plass på listen 
over verdens kulturarv, og det er 
ikke tilfeldig at mange filmscener, 
vignetter og reklamefilmer er spilt 
inn på Røros. 

- UNESCO gir oss god drahjelp, 
særlig med å profilere Røros over-
for kurs- og konferanseinnkjøpere 
i utlandet. Likevel kan ikke dette 
bli en sovepute for oss, for listen 
blir kontinuerlig revidert, sier 
Ramberg.

Aktivt kulturliv Det bor omtrent 
40 kunsthåndverkere i sentrum av 
Røros. Dette er med på å skape et 
unikt særpreg på bysentrum som 
verdsettes både av fastboende og 
tilreisende.

- I februar arrangerer vi Røros-
martnan nummer 155, og i mars 
har vi vinterfestspill hvor unge 
lovende utøvere spiller sammen 
med mer erfarne. Femundløpet er 
verdens største hundeløp - og fordi 
vi nesten alltid kan love snø, leg-
ges skiarrangementer ofte hit til 
området.

Konferansebyen på fjellet  
Reiselivet i Røros har etter hvert 
opparbeidet seg stor kompetanse 

på tilrettelegging av små og store 
arrangementer, og kan bistå med 
alt fra landsmøter, incentive-turer, 
kick-off og spektakulære show. 
Man kan for eksempel legge opp 
til en konsert eller presentasjon 
i Olavsgruva, eller i den majeste-
tiske kirken, som Johan Falkberget 
i sin tid døpte “Fjellets Katedral”. 
I regionen ligger to nasjonalpar-
ker, og nærheten til naturen er 
noe som brukes svært aktivt for å 
skape unike opplevelser. 

- Røros som konferansedestinasjon 

har omgivelser du ikke finner noe an-
net sted i verden, sier Ramberg.

Hundekjøring Ketil Reitan har 
siden 1994 drevet selskapet Alas-
kan Husky Tours, som er ett av 
mange Røros-selskaper som tar 
konferansegjester med på frilufts-
opplevelser utenom det vanlige. 
Sommer som vinter tar han nemlig 
byfolk med i hundesleder.

- Vi samarbeider med alle hotel-
lene her, og vårt viktigste kunde-
grunnlag er bedrifter og organisa-

På Røros finnes en mengde overnattingsmuligheter, fra 
hoteller og gjestegårder til hytter, fjellstuer og gjestgive-
rier hvor historien sitter i veggene. Se www.rorosinfo.com 
for mer informasjon.
Coast Air har daglige (ikke lørdager) avganger mellom 
Oslo og Røros. Se www.coastair.no for mer informasjon.
NSB har flere daglige ankomster og avreiser både til Oslo og 
Trondheim. Priser og rutetider finnes på www.nsb.no.

Flyplassens nærhet til sentrum gjør det mulig å hente gjestene med hest og slede. 
Dette gir en flott start på konferansen – Røros er nesten som et levende museum, hvor folk bor i en av Europas eldste trehusbebyggelser. Her er villmark og kultur sammenvevd til noe helt unikt. Like i nærheten av den urbane lille 

by-kjernen kan man besøke setre med fjellgårder, som til tross for at de er flere hundre år gamle fortsatt er i bruk, forteller Linda Ramberg, reiselivsdirektør i Røros

Du treffer Røros på 
MØTEBØRSEN Norge, 
som finner sted på 
Radisson SAS Plaza 
Hotel i Oslo, onsdag 
9. januar 2008.

Linda Ramberg, reiselivsdirektør i Røros

fakta om Røros

RØROS

FOTO: GJERMUND DAMMEN

FOTO:  MORTEN BRUN
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AV:  LENE SØGAARD GLOSLIE        

Konferanse- og møtereiser er 
blitt en betydelig utgiftspost 
i mange virksomheter, og en 

nettbasert verden har ikke gjort 
forholdene enklere, tvert imot, 
sier Per Arne Villadsen, adminis-
trerende direktør i Berg-Hansen. 
Utgifter til møter og konferanser 
kan bli unødvendig høye uten sty-
ring på bestillingene.

Det er lett å la seg forføre av 
rimelige priser på enkeltreiser på 
nettet, men dersom man er flere 
enn et par stykker, vil man ikke 
oppnå de rimelige prisene det an-
nonseres med. Flyselskapene luk-
ker antall seter, og over ti personer 
defineres som en gruppe. Resulta-
tet blir gjerne dyrere billetter. Å 
finne gode gruppereisealternativer 
kan derfor falle rimeligere.

Opplevelsen viktig Konferan-
sereiser skal ha en hensikt og et 
formål, der den positive opplevel-
sen står i fokus.

– Følgekostnadene av en uheldig 
opplevelse er vanskelig å måle i kro-
ner. Det er ikke en god opplevelse 
dersom man kommer over kakerlak-
ker i gangene på hotellet. Hotell-
markedet er uoversiktlig, og mangel 
på retningslinjer gjør det vanskelig å 
velge standard og kategori. Samtidig 
utgjør hotellkostnadene en stadig 
større del av reisekostnadene - ofte 
mellom 30 og 40 prosent av de totale 
reisekostnadene - så det er all grunn 
til å være oppmerksom på det valget 
man gjør, sier Villadsen.

Komplett oversikt Å adminis-
trere reisevirksomheten i en middels 
stor virksomhet, er ingen bagatell. 
Det kan være mye å spare på felles 
reiseledelse, enkle rutiner, funksjo-
nelle bestillingsverktøy og god spar-
ring fra en ekspert på området.

– Reiseplanlegging er et område 
mange har lyst til å jobbe med. Der-
som man ikke har erfaring, kan det 
allikevel være lurt å benytte profe-
sjonell hjelp. Som førstegangskjø-
per er det ikke alltid lett å stille de 
riktige spørsmålene, eller å sørge 
for å forhandle frem pakkeløsnin-
ger på forhånd. Kaffekoppen blir 
gjerne dyr dersom man har glemt å 
bestille den som del av en pakke - 
på forhånd, forteller Villadsen.

Teknologi og systemer betyr en-
klere budsjettstyring og god oversikt 
over hvem som reiser hvor og når.

- Det kan lønne seg å sette ut et 

Lønnsomme  
konferansereiser
Travel management er et verdifullt verktøy for å effektivisere reisen og redu-
sere kostnadene. Samtidig effektiviseres bedriftens og den ansattes hverdag. 

viktig arrangement til en erfaren rei-
searrangør som kjenner markedet og 
vet hvor prisene skal ligge. Med god 
oversikt over samlet reisevolum, vil 
virksomheten også få et gunstigere 
utgangspunkt for leverandøravtaler, 
sier Villadsen.

Tidkrevende administrasjon 
– Faglig og profesjonell gjennomfø-
ring av en konferansereise er svært 
ressurskrevende. I Berg-Hansen sen-
der vi ofte med en egen konsulent 
som fungerer som kvalitetssikrer un-
der reisen, forteller Villadsen.

Berg-Hansen tar også i bruk nye 
webverktøy, i form av en webside 
for hvert arrangement. Her finner 
de reisende all relevant informa-
sjon, og kan selv legge inn prefe-
ranser og spørsmål. Vel hjemme 
legges referater, bilder og annen 
informasjon ut på websiden.

Kostnadseffektivt – Effektiv 
ledelse av konferansereiser tren-
ger ikke å koste mye. Noen ganger 
kan enkle grep være alt som skal 
til. En reisearrangør jobber gjerne 
ut fra samme mål som kundene - 
færre kostnader og bedre kontroll, 
sier Villadsen.Utfordringen er god 
planlegging og en god horisont for 
å kunne gjøre de rette valgene.

– Forutsetningen er gjerne at 
virksomheten er villig til å gjøre 
noen endringer, og at alle avdelin-
gene er med. Man må også være 
villig til å investere i systemer og 
løsninger, og ha evne til å gjen-
nomføre i etterkant.

Terrortrusselen - I en kritisk si-
tuasjon vil bedriften ha behov for 
å vite hvor de ansatte er. Dersom 
man har foretatt individuelle re-
servasjoner, vil det være vanskelig 
å vite hvem som befinner seg hvor. 
I et Travel Management-system vil 
alle bevegelser i forbindelse med 
reisen være dokumentert i en egen 
base, avslutter Villadsen. 

sjoner som har vært smarte nok til 
å velge Røros som kurs- eller kon-
feransedestinasjon. Om sommeren 
kjører vi på de fine grusveiene i 
Røros-området, mens man om vin-
teren kan ta sledene over viddene, 
sier Reitan.

Amundsen Experience Ketil 
har drevet med hundekjøring si-
den 1980. Nylig var han leder for 
det norske hundekjøringslaget i 
en BBC-rekonstruksjon av kapplø-
pet mellom Scott og Amundsen til 

Sydpolen. Etter at innspillingen 
var ferdig, kjøpte han det histo-
riske hundekjøringsutstyret som 
ble brukt i innspillingen. Dette 
brukes nå i det Ketil Reitan kaller 
“Amundsen Experience”.

- Dette er et ledertreningsopp-
legg, hvor deltakerne blir satt i en 
situasjon som tilsvarer dette histo-
riske kappløpet. Denne historien 
er noe som virkelig engasjerer, og 
vi ser at deltakerne blir skikkelig 
motivert i løpet av de få dagene 
miniekspedisjonen varer.

– Røros er nesten som et levende museum, hvor folk bor i en av Europas eldste trehusbebyggelser. Her er villmark og kultur sammenvevd til noe helt unikt. Like i nærheten av den urbane lille 
by-kjernen kan man besøke setre med fjellgårder, som til tross for at de er flere hundre år gamle fortsatt er i bruk, forteller Linda Ramberg, reiselivsdirektør i Røros

Travel Management er mer enn gode rutiner for bestil-
ling av reiser. Med riktige verktøy og godt samarbeid med 
profesjonell reisearrangør, kan hverdagen effektiviseres 
for så vel bedriften som den ansatte. Reisepolicy, infor-
masjonsflyt, rutiner samt synlige og skjulte kostnader er 
sentrale elementer. 

Faglig og profesjonell 
gjennomføring av en 
konferansereise er 
svært krevende

Per Arne Villadsen, administrerende 
direktør i Berg-Hansen

travel management

TRAVEL MANAGEMENT

FOTO:  TERJE RAKKE

Per Arne Villadsen,administrerende 
direktør i Berg-Hansen

  HSMAI  –  MØTEBØRSEN 9. januar 2008  –  www.hsmai.no 
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post@innovasjonnorge.no                                   www.innovasjonnorge.no                                   www.visitnorway.com

Vi gir lokale ideer globale muligheter!
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Vårt formål
Innovasjon Norge skal fremme bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsom næringsutvikling i hele landet, 
og utløse ulike distrikters og regioners næringsmessige muligheter gjennom å bidra til innovasjon, 
internasjonalisering og profi lering.

Innovasjon Norges strategiske utgangspunkt er uttrykt i vår formålsparagraf (Lov om Innovasjon Norge). 

Vi skal fremme lønnsomhet – bedriftsøkonomisk og samfunnsøkonomisk i hele landet. Innovasjon Norge 
skal bidra til å utløse samfunnsøkonomisk lønnsomme prosjekter som ellers ikke, eller i mindre skala, 
ville blitt gjennomført. 

Vi skal gjøre jobben i hele landet, og ta hensyn til at næringslivets muligheter og utfordringer varierer. 
For å utnytte ulike regioners vekstkraft må virkemidlene derfor benyttes på ulike måter, tilpasset lokale og 
regionale forhold. Regionale strategier skal derfor spille en viktig rolle for virkemiddelbruken.

Vi skal gjøre jobben gjennom å bidra til internasjonal innovasjon og profi lering.

Vår visjon
”Vi gir lokale ideer globale muligheter”

Vår visjon symboliserer kraften i Innovasjon Norge. Styrken vår er å koble vår kunnskap om lokale 
forhold og bedriftenes potensial, med internasjonale teknologi-, kompetanse-, markeds- og verdi-
skapingsmuligheter.

Vår forretningside
Med bakgrunn i formålsparagrafen og visjonen, har Innovasjon Norge utarbeidet en forretningsidé. Her 
uttrykkes først hvordan Innovasjon Norge skal levere hvilke tjenester. Deretter hvem vi prioriterer, og til 
slutt hva vi skal medvirke til og initiere. Det informeres også om hvorfor Innovasjon Norge bidrar med, 
kobler og utløser fi nansiering, kompetanse og nettverk. Innovasjon Norge prioriterer etablerere, samt 
små og mellomstore bedrifter med vekstambisjoner og potensial. 

Innovasjon Norge skal realisere nasjonale og regionale innovasjonspolitiske mål, herunder medvirke 
til omstilling og fornyelse av defi nerte næringer og distrikter. Innovasjon Norge medvirker til og initierer 
innovasjon, internasjonalisering og markedsføring, for å skape økt lønnsomhet og konkurransekraft i 
norske bedrifter.

innovasjonnorge.no

Innovasjon Norge har kontorer i alle fylker og i 
over 30 land.

Les mer på: www.innovasjonnorge.no. 
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Vinneren av Årets Serviceløft 2007 skal kåres blant virk-
somheter fra alle slags næringer, og det ventes blant 
annet mange deltakere fra både bank-, transport-,han-
delsstanden, offentlige virksomheter, reiseliv- hotell- og 
serveringsbransjen. Juryen vil ta sin avgjørelse basert på 
innsendt dokumentasjon fra bedriftene og innhentet til-
leggsinformasjon. Bedrifter som ønsker å bli vurdert, kan 
gå til www.serviceloftet.no og registrere seg.

vinneren av serviceløftet

Peter Wirén, administrerende direktør 
i Teller AS

SERVICELØFTET 2008

AV:  JARLE PETTERSON                    

Denne prisutdelingen er en 
del av den nasjonale kam-
panjen for å heve service-

nivået i Norge, og skal gis til den 
virksomhet som har en høy grad 
av service og som har gjort det 
største ”løftet’ i servicegrad. 

God service er noe alle ønsker 
og setter pris på. Tenk bare på 
hvor fornøyd man blir som kunde 
når man føler at man blir tatt 
godt vare på eller får litt mer 
enn forventet! sier Ingunn Hof-
seth, administrerende direktør 
i HSMAI. Hun forteller at prisens 
overordnede mål er å skape opp-

Årets Serviceløft 2007
Disse prisene deles ut for første gang på en prisfest samme kveld som HSMAIs 
Servicekonferanse arrangeres, tirsdag 29. april 2008. Kåringen og prisutde-
lingen skjer i samarbeid med Teller. 

merksomhet rundt behovet og 
muligheten for å forbedre ser-
vice. Dette gjøres gjennom å be-
lønne de som markerer seg mest 
positivt, og som dermed fremstår 
som et godt eksempel for andre.

Og vinneren er ...  De som 
markerer seg i kåringen vil være 
kjent i sin bransje og kunne vise 
til en positiv utvikling i kundetil-
fretsheten. Vinneren av prisen 
skal også kunne redegjøre for 
hvilke tiltak som har bidratt til 
den positive utviklingen. Ingunn 
Hofseth forteller at det vil bli 
mer enn én vinner.

- I tillegg til hovedprisen skal 
det også deles ut priser i en rekke 
kategorier. Juryen som skal kåre 
vinnerne vil bestå av både næ-
ringslivstopper og akademikere.  
Hofseth forteller at prisen også 
vil være et godt markedsførings-
verktøy. 

- Et diplom som sier at man har 
blitt kåret for yte topp service vil 
være av nærmest uvurderlig verdi 
ovenfor kunder. I tillegg vil det 
selvsagt medfølge  ære og berøm-
melse med prisene.

Ny tradisjon Kåringen av Årets 
Serviceløft skal bli en årlig tradi-

    Kundebehandling
Vinneren må kunne vise til en sær-
lig forbedring av kundebehandling 
i sannhetens øyeblikk som øker 
kundeløftets troverdighet

- hvordan kunden blir behandlet 
i tjenesteprosessen

   Tjenesteutvikling
Vinneren må kunne vise til en sær-
lig fornyelse eller nyutvikling av 
tjenester og at dette har bidratt til 
å forbedre kundeopplevelse og økt 
kundeløftets troverdighet 

   Medarbeiderutvikling
Vinneren må kunne vise til en sær-
lig forbedring av medarbeideres 
motivasjon og/eller kompetanse 
og kunne vise til at dette har for-
bedret kundeopplevelsen og ser-

viceløftets troverdighet- hvordan 
bedrifter motiverer medarbeide-
ren, og setter kompetanse og kom-
petansefornying i system

   Klagebehandling
Vinneren må kunne vise til en sær-
lig forbedring av klageadgang, 
håndtering, gjenoppretting og 
gjenvinning av kundens tillitt og 
vise til at dette har bidra til en for-
bedring av kundeopplevelsen og 
serviceløftets troverdighet

- hvordan virksomheten oppmun-
trer sine kunder til å gi tilbakemel-
dinger, samt hvordan disse syste-
matiseres, hvilke tiltak som gjøres 
for å rette opp hendelsene, hvilke 
tiltak som gjøres for at dette ikke 
skjer igjen herunder opplæring av 
medarbeidere.

sjon. HSMAI har nyttige erfaringer 
fra store prisutdelinger i reiselivs-
næringen.

- Vi har sett at slike priser kan 
være med på å skape bevissthet 
og heve kvalitetsnivået.  Vi er 
svært glad for å samarbeide nært 
med Teller på denne prisen og vi 
tror også at kåringen blir et viktig 
verktøy i arbeidet for å skape et 
nasjonalt serviceløft, avslutter 
Ingunn Hofseth.

Service som konkurranse-
fortrinn - God service er et kon-
kurransefortrinn. Klarer du å 
innfri, eller overgå kundens for-
ventninger, vil du på sikt oppnå 
økt salg og bedre lønnsomhet, sier 
Peter Wirén, administrerende di-
rektør i Teller AS, som bekler ver-
vet som juryleder for Årets Servi-
celøft 2007.

- I Teller er vi opptatt av å ha 
engasjerte medarbeidere som 
yter god service. Jeg gleder meg 
derfor til å være juryleder for en 
pris som setter service på dags-
orden. Det skal bli interessant og 
utfordrende å finne frem til virk-
somheter som, gjennom systema-
tisk arbeid, har blitt landets frem-
ste innenfor service. Jeg er sikker 
på at vi både kan lære og la oss 

inspirere av vinnerne i Årets Ser-
viceløft, sier han.

Kommunikasjon en kritisk 
faktor - Som del av en landsdek-
kende kampanje til stimulering av 
bedre service, er Årets Serviceløft 
et utmerket initiativ. Det er alltid 
fornuftig å gi vel utført arbeid en 
anerkjennelse, sier førsteamanu-
ensis Peggy Simcic Brønn ved BIs 
PR-program, som også er medlem 
av juryen.

- Det at kommunikasjon utgjør 
en så sentral del av grunnlaget 
for pristildelingen, finner jeg spe-
sielt verdifullt, spesielt fokuset 
på intern-kommunikasjon. ”Hvis 
du tar hånd om innsiden, kommer 
innsiden til å ta seg av utsiden,” sa 
Harold Burson en gang, noe som er 
spesielt viktig i serviceyrkene, og 
kommunikasjon er nøkkelen til å ta 
seg av innsiden.

Priskatogorier og kriterier

Prisfesten arrange-
res  i Oslo tirsdag  
29. april 2008

For ytterligere infor-
masjon og påmelding 
til konkurransen , 
besøk oss på  
www.serviceloftet.no

   Fysiske rom og systemer
Vinneren må kunne vise til en utvik-
ling av det rom tjenestene leveres i 
eller de systemer som gjør den til-
gjengelig og kunne vise til at dette 
har forbedret serviceopplevelsen 
og kundeløftets troverdighet.

- hvordan har virksomheten lagt 
til rette for en god kundeopplevelse 
gjennom utarbeidelse av det fysis-
ke rommet (interiør/eksteriør), el-
ler systemer viktig for opplevelsen 
(datasystemer, prosedyrer, etc)

   Kommunikasjon
Vinneren må kunne vise til en sær-
lig forbedring av kommunikasjonen 
av serviceløftet og kunne vise til at 
dette har forbedret kundeopplevel-
sen og økt kundeløftets troverdighet

- hvordan virksomheten bruker 

kommunikasjon på en helhetlig 
måte, både gjennom markedskom-
munikasjon (mellom bedriften og 
kunden), internkommunikasjon 
(mellom ledelsen og medarbeider 
og medarbeider til medarbeider) 
og interaktivkommunikasjon (mel-
lom medarbeider og kunde) for å 
gjøre slik at kunden får en god hel-
hetlig opplevelse.

   Kundeopplæring
Vinneren må kunne vise til en sær-
lig forbedring av kundeopplæring og 
kunne vise til at dette har forbedre 
kundens opplevelse og økt kunde-
løftets troverdighet - hvordan virk-
somheten systematisk gjennomfø-
rer kundeopplæring slik at kunden 
mer effektivt og bedre er i stand til å 
bruke virksomhetens tjenester.

Prisen Årets Serviceløft 2007 har som overordnede hensikt å få oppmerksomhet omkring behovet og muligheten for å forbedre service. 
Hovedprisen skal gis til den virksomhet som kan vise til en særlig utvikling på flere at disse kriterier og især kan vise til hvordan integrasjon 
av innsatsen på flere områder har bidratt til å forbedre kundeopplevelsen og serviceløftets troverdighet. Følgende kriterier vurderes: 

  HSMAI  –  MØTEBØRSEN 9. januar 2008  –  www.hsmai.no 
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mingleguiden

Nils Petter Nordskar, reklameveteran i 
innovasjonsselskapet Innoventure

FOTO:  SCANPIX/ ROLF M.  AAGAARD

- Ungdommen er så hektet på teknologien at de tror de har kontakt og mellommenneskelig nærhet, men noe er gått tapt underveis. Skal du kommunisere og være sammen 
med mennesker, forutsettes det at man er dønn til stede, forteller Ingeborg Moræus Hanssen, styreleder i Seniornett

MØTE MELLOM MENNESKER

AV:  JARLE PETTERSON                    

Jeg tror ikke de som utvikler 
møteplasser på lokalmarke-
det har så mye å frykte fra 

de virtuelle møteplassene. De 
arenaene som bør føle seg truet 
er først og fremst møter som av-
vikles i mindre grupper, og hvor 
selskaper nå kan møtes interna-
sjonalt, uavhengig av fly og for-
sinkelser i offentlig kommunika-
sjon, sier han.

- Det er på dette området alle 
bransjer kommer til å merke pres-
set, på grunn av miljøhensyn, men 
også av tidsfaktoren. 

Bransjen bør spille med 
Nordskar er tilhenger av teknologi 
som gjør det mulig for ham å delta 
i konferanser over telefon fra sitt 
favorittsted i Provence, og er over-
bevist om at vi ikke har sett enden 
på visa. Han skisserer tre umiddel-
bare hovedtrender:

telefonkonferanser
videokonferanser
sanntidsdeling av dokumenter i 
kombinasjon med video

Uansett er han overbevist om 
at større møter og konferanser 

•

•

•

Hekta på mennesker
– Virtuelle møteplasser er ingen trussel mot konferansene, mener reklameveteranen Nils Petter Nordskar i 
innovasjonsselskapet Innoventure. Som digital innovatør burde han vite hva han snakker om.

AV:  LENE SØGAARD GLOSLIE          

I Norge undervurderer man 
verdien av small talk. 
Her er tendensen å foku-

sere sterkt på sak, og å være 
konkret og utålmodig med å 
komme til kjernen. I andre 
land er small talk inngangs-
billetten til å etablere en 
forbindelse og for å knytte 
nettverk, forteller Ove 
Thorsheim, protokollsjef i 
Utenriksdepartementet.

Ifølge Thorsheim er ver-
dien av personkontakt uvur-
derlig for arbeidet ved nor-
ske utenriksstasjoner. Hva 
kan vi lære av en organisa-
sjon som har gjort mingling 
til en profesjon?- Det er vel-
dig få ting man bør unngå. 
Man bør ikke provosere i en 
slik sammenheng, men man 
skal heller ikke være me-
ningsløs. Dersom man bare 
er høflig og hyggelig, gjør 
man seg uinteressant, me-
ner Thorsheim.

- Prøv også å huske hvem 
du selv husker fra tidligere 
sammenkomster. Hva var det 
som gjorde at denne perso-
nen skilte seg ut fra meng-
den? Det er viktig å tenke 
igjennom hva du selv kan 
bidra med i ulike sosiale sam-
menhenger, og stille forbe-
redt. Skal dere se et teater-
stykke av Ibsen, er det greit å 
vite noe om Ibsen og ha noe å 
bidra med, sier Thorsheim.

Vær målrettet, ikke 
improvisere- Gå ikke i 
blinde, men ha et mål med 
minglingen. Definer hvem du 
vil snakke med på forhånd, 
så slipper du å stå i et hjørne 
og avvente hvem som kom-
mer forbi. Hvis personen 
du snakker med ikke er så 
interessant, går du videre, 
sier Thorsheim. 

Et godt tips er å notere 
bak på visittkortene du får 
litt om når du traff vedkom-
mende og i hvilken sammen-
heng. Noter også hva det kan 
være aktuelt å ta kontakt 
med personen for senere.

Synes du det er for-
ferdelig å mingle, og 
mener small talk er 
tomprat om været? 
Tar du ansvar for 
situasjonen du er 
i, kan det gi stort 
utbytte. 

ikke har noe å frykte.
- Tvert om synes jeg møte- og 

konferansearrangører bør instal-
lere slikt utstyr på sine arenaer, 
som et supplement til den konven-
sjonelle møtevirksomheten.

Oslos tidligere kinodirektør, nå 
styreleder i Seniornett, Ingeborg 
Moræus Hanssen, er ikke like op-
timistisk.

- Alle disse tekniske sakene er jo 
i bunn og grunn et fremskritt. De 
passer bare ikke helt for oss mel-
lom 60 og 100 år. Vi må naturligvis 
lære oss å bruke alt sammen, men 
det må skje på våre premisser, og 
vi hjelpe hverandre når ting går 
åt skogen, sier hun, og går i rette 
med elektronikken:

Til stede i eget liv - All denne 
teknologien knaser oss nesten 
i stykker. Den fordrer at vi skal 
være ungdommelige og sultne på 
informasjon og kunnskap i høyt 
tempo hele tiden. Det voksne 
mennesket er mer reflektert 
- utover de stive fingrene og det 
svekkede synet. Det blir nærmest 
krevd at man bytter PC og telefon 
hvert tredje år, og oppvaskmaski-
ner med færre enn 24 program-
mer er jo nesten ikke å oppdrive, 
enda du kun behøver to.

- Ungdommen er så hekta på 
teknologien at de tror de har kon-
takt og mellommenneskelig nær-
het, men noe er gått tapt under-
veis. Skal du kommunisere og være 
sammen med mennesker, forutset-
tes det at man er dønn til stede, 
sier den tidligere kinodirektøren.

Hun er redd for at vi mister oss 
selv oppi all teknikken, og at det 
slett ikke er så underlig at mange 
møter veggen og er utbrente.

- Vel er det grenser for hvor mye 
man skal være sammen til enhver 
tid, men man må uansett være i 
takt med seg selv, ellers mister 
man noe uhyre verdifullt, fremhol-
der hun.

- Teknologien erstatter ikke 
alt - Nå er det stor forskjell på 
høyoppløselige videokonferanser 
og lynmeldinger, så dette handler 
om forskjellige ting, og kommuni-
kasjonsforutsetningene varierer 
med kanalene. Selv bruker jeg 
samtlige, som leder av en organi-
sasjon som må skape rammer for 
utvikling, men vi må erkjenne at 
deler av det vi driver med ikke lar 
seg erstatte av teknologi, mener 
Bjørn Helge Gundersen, adminis-
trerende direktør i Administrativt 
Forskningsfond (AFF).
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mingleguiden

Tilleggsopplevelser i form av kultur og aktiviteter er en vesentlige deler av helheten, 
sier Per-Arne Tuftin, direktør for reiseliv i Innovasjon Norge FOTO:  SCANPIX/ JAN GUNNAR FURULY

AV:  LENE SØGAARD GLOSLIE          

Norge er et rikt og kostbart 
land, så vi kan ikke kon-
kurrere på pris. Med en 

relativ høy pris, må produktet 
være tilsvarende godt. Service 
og kvalitet går derfor hånd i hånd 
med bildet vi ønsker å vise ver-
den - nemlig Norge som et natur-
basert, miljøvennlig og eksotisk 
reisemål, forteller Per-Arne Tuf-
tin, direktør for reiseliv i Innova-
sjon Norge.

Destinasjon Norge - Norge 
profileres som turistmål for de 
som vektlegger natur og opple-
velser. Dette knyttes opp mot fire 
hovedsatsningsområder, nemlig 
fjordene, fjell og villmark, kyst og 

Vil vinne med 
vennlighet
Skal Norge vinne kampen om norske og utenlandske konferansekunder, må 
vi skjerpe oss. Natur og opplevelser - i kombinasjon med service og kvalitet 
- skal gi oss komparative konkurransefordeler.

kystkultur og det arktiske Norge, 
forteller Tuftin.

Disse knyttes i sin tur opp mot 
lokale reiselivstilbydere og deres 
produkter. Lokale spesialiteter og 
opplevelser fremmes gjennom god 
markedsføring.

Merkevarestrategi - Kjennskap 
til og kunnskap om Norge blant 
utenlandske kunder er første skritt 
på veien mot et kjøp. Her arbeides 
det aktivt i form av aktiviteter og 
kampanjer. Vi fokuserer på de ek-
sotiske sidene ved Norge, i tillegg 
til naturopplevelser. Tilleggsopp-
levelser i form av kultur, mat og 
aktiviteter er en vesentlige deler 
av helheten, sier Tuftin.

Gode produkter - For konferan-

sekundene, norske som utenland-
ske, er det helheten som teller. Det 
som tilbys av aktiviteter i tilknytning 
til konferansene, bidrar til at valget 
faller på ditt reiselivsprodukt. Den 
totale opplevelsen - den som skal 
gi turen verdi - ligger i detaljene og 
mulighetene, forteller Tuftin.

Naturbaserte aktiviteter Kon-
krete opplevelser - som man en-
ten ser på, opplever eller tar del i 
selv - kan være hvalsafari, sykling, 
fiske eller jakt. Selve opplevelsen 
av den norske naturen kan være 
attraktivt for mange som søker ro 
og avkobling.

- Overfor utenlandske konferan-
sedeltakere er det svært gunstig å 
selge inn Norge som reisemål for 
ferie og fritid. Det er viktig å tilby 

interessante og annerledes aktivi-
teter som man ikke får alle andre 
steder, sier Tuftin. 

Tilgjengelighet viktig - Det er 
viktig å ikke bruke for mye tid på 
selve reisen. Lokalisering av rei-
selivsproduktene i nærheten av 
flyplass eller annen transport er en 
klar fordel. Det er opplevelsen den 
reisende ønsker å bruke tiden på  
- ikke reisen, sier Tuftin.

TREND
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m
esse.no

Bransje- og 
Næringslivsdager
10. – 11. januar

Norges Varemesse, 
 Lillestrøm

Les mer på 
messe.no/reiseliv

    Årets 
 to viktigste 
  dager!
...for deg som jobber med reiseplanlegging 
eller møter, konferanser, kundearrangement 
og events. Møt ekspertene på messen. 
Topp seminarprogram.

NORGES VAREMESSE     NORGES VIKTIGSTE MØTEPLASS
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presenta
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Nyhet! 
Vår nye nettside er et effektivt 
verktøy for organisering av 
arrangementer. Spar tid med
elektronisk påmeldingsskjema 
og egen informasjonsside til del-
tagerne. Spør oss om et tilbud, 
så gir vi deg tilgang.

Hvor stor avkastning tror du 
en kundetur kan gi?
Når mennesker opplever noe sammen, knytter de bånd. I Berg-Hansen mener vi at et vellykket 
gruppearrangement er en investering i fellesskapet. Profesjonell rådgiving fra oss før, under og etter 
arrangementet, sikrer en god avkastning. En godt planlagt reise styrker fellesskapet blant deltagerne, 
noe som gir resultater på bunnlinjen.

Tror du gode opplevelser styrker fellesskapet? 
Ta kontakt med oss neste gang du ønsker å investere i kunder eller 
ansatte, på gruppeopplevelser@berg-hansen.no, 
telefon 810 56 810 eller besøk vår nye nettside 
www.gruppeopplevelser.no.

gruppeopplevelser.no
- din reiseplanlegger på nettet

Opplevelser som synes 
                          på bunnlinjen


