
Møte- og Eventbørsen, 
Konferanse og  

Reiselivets 
Oscarsutdeling  -HSMAI 

Prisene 
  

Torsdag 29. januar 2015 



Møte- og Eventbørsen 
Dagtid 

”Norges nye og samlende møteplass og arena for både evententusiaster, kjøpere og tilbydere av kurs 
og konferanse, både for næringsliv og byråer”.  

  

Vi ønsker deg velkommen til Norges største arrangement for møte- og eventindustrien. Vi skal 
anerkjenne, hedre og sette fokus på møte og event som en viktigere del av næringslivets strategi.  
På kvelden skal vi hedre de fantastiske markedsførerne i hotell og reiselivsbransjen gjennom 
Reiselivsnæringens Oscarsutdeling -HSMAI Prisene 2015. 
 

Du får mulighet til å: 
- Møte dine fremtidige partnere og kunder 
- Delta på Norges største og samlende møteplass for møte- og eventindustrien  
- Være med på å gi møte- og eventbransjen et enda større løft 

Vi bidrar med følgende:  
- Øker betydningen av møte og events som en del av markedsmiksen for bedrifter og organisasjoner 
- Møte med potensielle kunder eller fremtidige partnere samlet på ett sted 
- Som bedrift kan du begynne din planlegging for 2015 
- Sikrer at events stadig blir et viktigere virkemiddel for næringslivet 

 



Målgruppe –Utstillere 
Dagtid 

 

• Hoteller og hotellkjeder 

• Destinasjonsselskaper 

• Transport 

• Konferansesenter 

• Eventbyråer 

• Leverandører (artister,lyd, lys, oppdragsproduksjon m.m.) 

 



Målgruppe –Besøkende 
Dagtid 

 

• Eventbyråer (De kan selv velge om de vil være utstiller eller 
besøkende) 

• Bedrifter og organisasjoner (interne/eksterne møte og events) 

• Frivillige organisasjoner 

• Stat og kommune  

 

 

 

 



Målgruppe –Konferanse og  
Reiselivets Oscarsutdeling 

Konferanse: 15.00-18.30 Prisutdeling: 18.30-23.00 

 

 

• Ledere og Markedsførere og andre nøkkelpersoner i Hotell og 
Reiselivsnæringen 

• Eventbyråer 

• Reklamebyråer 

 

 

 

 



Foreløpig innhold 

 

• Innleder dagen med et knall foredrag hvor kun det beste er godt nok 

• Møte- og Eventbørsen – med utstillere og leverandører 

• Kaffe/te, frukt  

• Møte – og Eventbørsen fortsetter med planlegging for 2015 og 2016 

• Lunsj fra 12.00-13.00 

• Møte- og Eventbørsen fortsetter til ca kl 15.00 

• Konferanse fra 15.00-18.00  Målgruppe: Fokus salg og markedsføring  

• Apretiff fra 18.30-19.00 med DJ 

• Døren åpnes til festsalen til Reiselivets Oscarsutdeling hvor vi skal hedre de beste markedsførerne 
i Norge. Det blir servert deilig middag og gode viner 

• Kjøkkensjefen presenterer maten 

• Live musikk  



Partnere 

 

Som partner vil du få vist deg frem på den ledende møteplassen 

Her møtes møte- og evententusiaster, hotell- og reiselivsbransjen, 
tjeneste- og produktleverandører og eventbyråer.  

Her får du som aktør vist ditt fulle potensiale for eksisterende og nye 
kunder. 

 

 

 



Fordeler 

• En hel sending vies til Partnere på HSMAI Channel.  En sending på ca 25 
minutter hvor vi følger en leder og/eller andre en hel dag eller flere dager 
for å lage det optimale innslaget. En egen programleder utpekes for 
anledningen. Dette kan Partnerne bruke til internt bruk også. Innslaget vil 
bli distribuert til alle HSMAI sine medlemmer inkludert alle reisebyråer og 
eventselskaper og øvrige samarbeidspartnere og kunder i Norge. 
Distribusjon = 10 000 som fordeles ca 50/50 på bransjen og kunder 

•  HSMAI vil poste alle nyheter som er relevant på HSMAI.no 

• Partnerne vil bli høyt profilert i forkant av vårt arrangement og 
under  konferansen på dagtid samt HSMAI Prisene og i etterkant av 
arrangementet. 

http://hsmai.no/
http://hsmai.no/


Fordeler 

• Profilert som en av HSMAI sine samarbeidspartnere på HSMAI.no 

• Profilert som samarbeidspartner på storskjerm under selve prisfesten med 
informasjon om det som skjer på skjermen 

• Profilert  etter nærmere avtale på HSMAIs sitt nye nyhetsbrev rettet mot 
kjøpere av kurs og konferansetjenester, Møte- og Eventbørsen Update, i 
perioden november til og med februar. Distribusjon: Hver 14. dag. 

• Partnerne tilbys å ha en rolle på scenen under Reiselivets Oscarsutdeling    -
HSMAIs prisfest 

• Partnerne tilbys x antall gratis deltagere på HSMAIs Konferanse og HSMAIs 
prisfest etter nærmere avtale 

 

http://hsmai.no/
http://hsmai.no/


Fordeler 

Møte- og Eventbørsen Update:  

• HSMAI vil gjennom MØTE- og EVENTBØRSEN Update henvende seg til 
de som kjøper, planlegger eller booker konferanser, events og møter 
av ulike slag. Vi skal gi de som leser tips og råd om hvordan de kan 
planlegge, gjennomføre og følge opp konferanser, møter og events. Vi 
skal gi de inspirasjon, involvere de og være aktuelle. Altså alt 
innenfor HSMAIs verdier som er nettopp er: involvere, inspirere og 
aktuelle. 

• Distribusjon til 6000 personer som er kjøpere av events, kurs og 
konferanser  

• I tillegg kommer distribusjon til hotell- og reiselivsnæringen: 5000  



 
Antall deltagere 

- Dette er våre mål  
 

• Utstillerbord: 80, maks 2 personer per bord = Ca 120 personer 

• Besøkende/kjøpere: 250 

• Konferanse: 150 

• Reiselivets Oscarsutdeling -HSMAI Prisene: 500 



Fordeler 

• Faglig påfyll 

• Business 

• Underholdning 

• Mingling 

• Prisutdeling 

• Nettverksbygging 

• Inspirasjon  

• Involvering  

• Aktuelle 

 

 



Pakkepriser eks. mva 

• Kroner 100 000,- for alt inklusive HSMAI Channel  

 

• Kroner 50 000,- for alt eksklusive HSMAI Channel 


