
�

 
Bli en bærekraftig bedrift!  
- Økt verdiskaping for gjesten, bedriften 
og lokalsamfunnet 

 
Vel møtt til kurset som vil gi gjestene bedre opplevelser, 
bedre lønnsomhet i bedriften og økt trivsel og 
verdiskaping i lokalsamfunnet for alle. 

Kurset vil vise deg hvorfor formidling av naturopplevelser og 
kulturarven er viktig for gjestene dine, og hvordan skaffe flere 
og mer fornøyde gjester. Verdifulle opplevelser skapes også 
gjennom å benytte tilgjengelige ressurser rundt deg!  

Jo lenger gjestene blir værende under sitt opphold, desto 
større verdiskaping har vi lokalt. Og dette handler om å ta 
miljøansvar og samfunnsansvar på alvor, noe som vil virke 
omdømme-byggende og som styrker konkurransekraften for 
bedriften på sikt. 

Kurset vil ta for seg mange ulike tiltak som kanskje kan være 
selvfølgeligheter for mange bedrifter. Men systematisk 
planlegging i bedriften bidrar til bedre opplevelser og god 
kvalitet til enhver tid. Kurset skal ha praktisk og konkret 
nytteverdi for bedriftene og deltakerne. Hverdagen strekker 
ofte ikke til, men vi håper kurset skal bidra til å; 

arbeide smartere, 
ta de riktige valgene, 
heve opplevelseskvaliteten for gjestene, 
styrke bedriftens konkurranseevne, 
redusere kostnader, øke omsetningen  

      - bedre lønnsomheten, 
styrke lokalsamfunnet for å få større attraktivitet, 
 drive en bedrift som tar miljøansvar og samfunnsansvar, 
bruke bærekraft mer kreativt i markedsføringen. 

Som reiselivsbedrift vil du få nye ideer og tips om praktiske, 
gjennomførbare tiltak for å utvikle bedriften i en mer 
bærekraftig retning. Kurset bindes sammen av kursledere 
med praktisk erfaring fra reiselivsbedrifter, prosjekter og 
utviklingsprosesser. 
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Oppbygning og varighet på kurset 
Forberedelse til kurs 
Kursinnholdet blir tilgjengelig på nettportal i god tid før 
kurset, slik at deltakerne kan lese og forberede seg.  Eget 
forum for kontakt mellom deltakerne og med kursledere. 
Hvis alle er godt forberedt kan samlingene ha mer fokus på 
idéer til tiltak, diskusjoner, og aktivt utviklingsarbeid i egen 
bedrift samt tiltak for lokalsamfunnets attraktivitet.  Det blir 
avsatt 4 uker fra påmeldingfrist til kursstart.  

Kurset har to samlinger; 
• første samling er over 2 dager fra lunsj til lunsj 
• andre samling er ca. 1 måned etter 1. samling, og er en 

dagsamling 

Gjennomføring av samlinger veksler mellom faglige innlegg, 
diskusjoner og praktiske eksempler. På samlingene vil det 
også arbeides konkret med handlingsplan for egen bedrift. 
Mellom samlingene skal deltakerne arbeidet med tiltak for 
egen bedrift for en mer bærekraftig utvikling.  

Etter kurset   
Deltakerne har tilgang til kursinnholdet på nett og forum i 4 
måneder etter siste samling. 

Hvem passer kurset for? 
Overnattingsbedrifter 
Serveringsbedrifter 
Bedrifter innen produksjon/salg/servering av lokal mat,  
Aktivitets- og opplevelsesbedrifter  
Kulturformidling, utstillinger, museer mv.  
Transportselskaper 
Destinasjonsselskaper 
Utbyggingsselskaper av fritidsboliger 
Grunneiere som har satset/skal satse på større 
utbygging av reiseliv og fritidsboliger  
Øvrige bedrifter som yter service og tjenester til  
reiselivet og fritidsbolignæringen  

Tidspunkt 
Hele året 

For mer informasjon 
Ta kontakt med ditt lokale kontor i Innovasjon Norge


