
TO DAGERS GRATIS
DIGITALT KURS

10. NOVEMBER KL. 11.OO - 17.00 
11. NOVEMBER KL. 08.30 - 13.00

OPPFØLGNING I E T TERKANT:
Etter endt kurs har alle bedrifter mulighet til - 

og inkludert 1 times oppfølging med kursholder. 
Vi avtaler tidspunkt FØR kursdeltagere forlater 

kurset. Det sendes ut en mini-undersøkelse i 
forkant til alle deltagere på kurset.

 PÅMELDING INNEN
26. OKTOBER HER: 

HTTPS://DOCS.GOOGLE.COM/FORMS/D/E/
1FAIPQLSF0T2FUGCAA6QBOC5Q4MQ5QFBBW4L-
ER9JTJLROUGKUTOHEE2W/VIEWFORM?USP=SF_

BEGRENSET ANTALL PLASSER

TAKK TIL INNOVASJON NORGE OG  
VESTLAND FYLKESKOMMUNE FOR STØTTE  

MATARENAS KOMPETANSENETTVERK 
OG SMAK AV KYSTEN INVITERER TIL:

OPPLEVELSESKURS 
 Tjen penger på å skape 
 gode kundeopplevelser  
  
med Pål Knutsson Medhus, som i 2016 ble hedret som 1 av 10  
pionerer innen opplevelsesutvikling i Norge. 

Kurset passer for reiselivsbedrifter, restauranter og 
lokale mat- og drikkeprodusenter som ønsker å utvikle 
bærekraftige, lønnsomme opplevelser for sin bedrift. 
Mat og drikkeopplevelser er ofte noe av det sterkeste folk erfarer 
på ferie og på tur. Helt enkelt fordi mat og drikke er som skapt for å 
skape de virkelige store øyeblikkene. Pål K. Medhus er selv kokk og 
har jobbet med mange matopplevelser, så her er det mange gode 
erfaringer å høste i fra, i tillegg til alle de nyttige verktøyene og 
metodene som blir presentert på kurset. 

Dette to dagers digitale kurset skreddersys til dere som jobber med 
mat- og drikkeopplevelser. Du lærer en ny og inspirerende måte å 
jobbe med innovasjon og produktutvikling på, der også prinsippene 
for et bærekraftig reiseliv er en del av utviklingsprosessene. Kurset 
er en kombinasjon av forelesninger, øvelser, samt arbeid med egen 
bedrift.  
 
Du får kunnskap om:

• En grunnleggende innføring i opplevelses-  
økonomien, og tips & triks til utviklingsarbeid.

• En grunnleggende innføring i bærekraftig  
reiselivsutvikling.

• Hvilke drivkrefter påvirker etterspørselen etter 
opplevelser?

• 8 praktiske verktøy for å utvikle helhetlige,  
meningsfylte og bærekraftige opplevelser i egen 
bedrift.

HVA KAN EN MENINGSFULL, HELTHETLIG OG 
BÆREKRAFTIG OPPLEVELSE VÆRE?
En meningsfull opplevelse defineres ofte som flersanselig, positiv, 
omfattende og minneverdig. Meningsfulle opplevelser kan ofte føre 
til at en person endrer seg eller sitt syn på noe.
Kurset ser på hvordan aktører kan benytte seg av fysiske  
omgivelser, samhandling og kultur i utviklingen av en opplevelse og 
på hvordan menneskene (produsentene) kan være i ulike roller og 
hvilke historier som skal formidles. Det er en sammensatt verk-
tøykasse, og mye morsomt og lærerikt arbeid som venter deg.

KOMMERSIELL LØNNSOMHET OG FOKUS PÅ MARKEDET
Innenfor opplevelsesproduksjon skal man både tilfredsstille behovet 
til kunden, samtidig som man må standardisere produksjonen på en 
måte som gir lønnsomhet. Det ideelle er derfor å skape produkter 
som har en forutsigbarhet, for flest mulig innenfor målgruppen. 
Kursene bruker eksempler fra norsk reiseliv i all hovedsak. 
Opplevelseskurset har en praktisk tilnærming og et innovasjons- 
og næringsutviklingsperspektiv. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf0T2FugcAa6Qboc5q4mQ5QfBBW4ler9JTjlrougKUtOheE2w/viewform?usp=sf_
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf0T2FugcAa6Qboc5q4mQ5QfBBW4ler9JTjlrougKUtOheE2w/viewform?usp=sf_
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf0T2FugcAa6Qboc5q4mQ5QfBBW4ler9JTjlrougKUtOheE2w/viewform?usp=sf_

