
KURS I OPPLEVELSESDESIGN

Kunnskapsparken Helgeland og Innovative Opplevelser 
inviterer til et nytt kurs i opplevelsesutvikling.

Som aktør i reiselivet/opplevelsessektoren må du på den ene siden utvikle tilbud som er attraktive 
og tilpasset g jestens behov -  og som helst fremstår som en «reason to go». På den annen side må 

tilbudet kunne produseres så effektivt at det blir lønnsomt.  Å beherske opplevelsesdesign er derfor 
viktig også i et kommersielt perspektiv.

Dette viktige fagområdet har bidratt til å gi mange av klyngebedriftene i Innovative Opplevelser et 
betydelig løft. Stadig flere aktører erfarer hvordan systematisk arbeid med å utvikle meningsfulle 

opplevelser bidrar til økt betalingsvilje, økt lønnsomhet, sesongforlengelse og salg til helt nye målgrupper. 
Opplevelsesbasert verdiskaping er et satsningsområde for Nordland, og nå har DU også muligheten til 

å lære mer om dette! 

Dette utvidede kurset gir kunnskap om grunnleggende teori, mange gode relevante eksempler og en rekke 
verktøy for praktisk arbeid. Det er satt av tid til at alle får arbeide med egen bedrift eller egne tilbud.

2 + 2 DAGER  MED OPPFØLGING

Kurset holdes av Mimir AS. Kurset ble opprinnelig utviklet av den 
finske NCE «Lapland Center of Expertise for the Experience Industry» 
(LEO), men er kontinuerlig oppdatert med ny forskning, nye eksempler 
og en rekke nye, praktiske verktøy. 

Som deltaker får du også Mimirs «Håndbok i 
Opplev elsesdesign» som omfatter en rekke verktøy, 
inkludert en ny og praktisk 6-trinns oppskrift for 
utvikling av opplevelser. I tillegg flere relevante 
arbeidshefter utviklet i regi av Innovative Opplevelser.

HOVEDTEMA I KURSET ER:
• Utviklingstrekk og drivkrefter som preger samfunnet 

generelt og etterspørselen etter opplevelser spesielt

• Hva er en meningsfull opplevelse? Hva er meningsfullt 
for hvem?  Nisjer som utfordring og mulighet, og om 
behovet for å levere mer kundetilpassede løsninger. 

• Virkemidler og praktiske verktøy for å utvikle menings-
fulle opplevelser. Teori, opplæring og eget arbeid

• Eget minikurs i historiefortelling.  

OPPLEGG:
Kurset går over 2+2 dager. Hver samling er fra lunsj-lunsj. 
Mellom samlingene jobber du med egen bedrift eller egne 
tilbud/produkter, og følges opp på telefon av kursholder-
ne.  Målet er at du på samling nr. 2 skal presentere og få 
tilbake meldinger på dette arbeidet.

KURSHOLDERE:
Ann-Jorid Pedersen, Marie Bergsli 
og Torill Olsson fra Mimir AS. 

MÅLGRUPPE:
Reiselivsaktører og andre som jobber operativt eller 
strategisk med opplevelsesutvikling, for eksempel 
destinasjonsselskaper, rådgivere og lignende.   

TID OG STED:

Samling nr. 1 holdes 8. - 9. mars 

Samling nr. 2 holdes 19. - 20. april 

Begge samlingene holdes i Mo i Rana

1

- en manual for behovskartlegging i reiselivssektoren

Hva vil de egentlig ha?
1 Luke Hardings artikkel i The Guardian 27. juli 2007

Hvordan skape gåsehud i møte med utenlandske gjester?
Anne-Berit Mokastet Pemzec og Bjørn Z. Eklund, Human Factors AS.  www.human-factors.no

KUNDEUTTALELSER 

”Tårene silte nedover,  for det var så vakkert”.  Berit Bøthun, leder av operaturkomitèen.    ”Jeg er blitt avhengig av Åmot gård”  Mann fra Bergen 1

8 eksempler på prising av GÅSEHUD
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Kurset arrangeres som et samarbeid mellom:  

HÅNDBOK MED 
VERKTØY OG 
METODER FOR 

OPPLEVELSES-
DESIGN
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