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STOR OPPLEVELSE: Deltakerne på Norsk Opplevelseskonferanse i Narvik lot seg imponere over det gjennomførte opplegget. Bak står en enorm dugnadsinnsats som kan vise
seg å være viktig for Narvik-regionen. Reiselivet er i vekst, og denne uken var alles øyne rettet mot Narvik som en reiselivsdestinasjon. foto: Christian S. Andersen

Stor dugnad ga stor oppleve

N

arvik bidro denne
uken til å sette rekord
for Innovative Opplevelser (InnOpp), som
arrangerer Norsk Opplevelseskonferanse. Aldri har så mange
deltatt på konferansen, og sjelden har så mange øyne vært
rettet mot Narvik som destinasjon.
Målet var å samle 350 deltakere til den 12. konferansen i
rekken. Fasiten ble nær 400
deltakere, som fikk oppleve en
konferanse tettpakket med
opplevelser, inspirerende foredrag, matopplevelser og kultur
i særklasse og en spennende og
kreativt dekorert konferanse-

hall som tidligere huset REC
Scancell i Teknologibyen.
Og – ikke minst – deltakerne
fikk oppleve resultatet av en lokal dugnadsinnsats i Narvik det
er grunn til å være stolte av, og
som man kan høste fruktene av
i årene som kommer. Erfaringene fra konferansen gjør byen
aktuell for store konferanser og
samlinger også i fremtiden. Om
ganske nøyaktig ett år blir det
behov for både erfaringene og
utstyret man har investert i når
Agenda Nord-Norge legger sin
konferanse til Narvik.
For en samlet reiselivsnæring
i Narvik-regionen har det vært

et uttalt mål å få Norsk Opplevelseskonferanse til byen. De
siste årene har reiselivet i regionen opplevd en solid vekst. I en
fersk rapport fra NHO Reiseliv
kommer det fram at Narvik
tjente 12 millioner kroner på
reiseliv i 2017. Det var på tide at
arenaen for diskusjonene om
morgendagens turisme ble lagt
til Narvik.
Men for å lykkes med et arrangement som samler mellom
300 og 400 deltakere i Narvik
har man vært nødt til å tenke
kreativt. Hvor skal man holde
konferansen, hvordan vise
fram det vår region har å by på
og hvordan sørge for mat og

drikke og losji til alle deltakerne? I ett år har aktørene jobbet
med å finne svarene og arrangere det som av enkelte deltakere på konferansen ble beskrevet som «den beste konferansen 'ever'». Hotellene i byen har
gått sammen i et historisk samarbeid, både når det kommer til
logistikk og mat. Hotellenes
kjøkkensjefer har jobbet tett
med kokkeelevene og lærerne
på Narvik videregående skole
for å servere matopplevelser
som blir husket.
Det er blitt jobbet imponerende med å gjøre industrilokalene i Teknologibyen til en konferansehall. Opplevelseskonfe-

ransens deltakere har lært seg å
kjenne arenaen som «PopOppkonferansen», som har vært
sentrum for alt som har skjedd
på en scene. Resten har foregått
på Ofotbanen, i byens gater, i
Polar Park, på hotellene – opplevelsene har stått i kø.

Den store dugnadsinnsatsen
bak årets konferanse, både
innendørs og utendørs, er blitt
lagt merke til. Prosjektmedarbeider Marie Bergsli i InnOpp
var begeistret over aktørene i
Narvik: «Det har vært et imponerende engasjement og samhold fra dag én, og hele tiden
har det bare vært en positivitet
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ukeslutt

elseskonferanse
hos alle aktørene», fortalte
Bergsli, som sier hun på 12 år aldri har opplevd maken til dugnadsinnsats for å få til konferansen slik den ble.

Hvorfor var det viktig å lykkes godt med denne konferansen? Hvorfor var det viktig at
Narvik var arenaen for en opplevelseskonferanse med morgendagens turisme på programmet? Hvorfor var det viktig å vise at Narvik kan håndtere store konferanser og samlinger?
Jo, fordi Narvik ikke alltid har
vært sett på som et naturlig

sted å legge store arrangement
til. Da daglig leder i Agenda
Nord-Norge Roger Ingebrigtsen
besøkte Narvik i september for
å presentere PR-byrået 620
Kommunikasjon, og samtidig
slapp nyheten om at Agenda
Nord-Norge nå kommer til Narvik, erkjente han at akkurat dét
hadde sittet langt inne tidligere. Narvik ble sett på som en lite
spennende by å arrangere en
stor konferanse i. Og det kunne
jo heller ikke være nok hotellsenger i byen til å huse alle deltakerne i en stor konferanse.
Siden har hotelldirektør og
ambassadør i Agenda NordNorges ambassadørprogram,

vasjon: «Midt i smørøyet er en
passe beskrivelse. Her har dere
alle muligheter fra hav til fjell».
Selv om han ikke har opplevd
Narvik, vet Monsen hva han
snakker om. Og vi tar det fra en
som ser mulighetene naturen
kan gi ved ett øyekast. Hans
dom er: Vi har alt.

Marlene Føre Frantzen, klart å
overbevise Ingebrigtsen om at
Narvik kan takle oppgaven. Og
nå har Norsk Opplevelseskonferanse motbevist dette én
gang for alle.
Det har også vært viktig fordi
reiseliv er en av de næringene i
Narvik-regionen det knyttes
størst forventninger til når det
kommer til vekst. Narvik og vår
region har et nærmest uendelig
stort potensial til å vokse når
det kommer til reiseliv og turisme. Lars Monsen har liten –
nesten ingen – erfaring med
Narvik som reisemål, men hadde likevel gjort følgende obser-

Vi er i startgropa for å
høste av
«alt», fra
hav til fjell ...

Christian S. Andersen

Og Vi er bare i startgropa for å
høste av «alt», fra hav til fjells,
og opplevelseskonferansen var
anledningen til å få reiselivets
øyne på vår region. Den prøven
besto de lokale aktørene bak
konferansen med glans.
God helg!

