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INVITASJON SEMINAR «Fra ide til marked» 

Har du en god idé?  

Lyngen trenger flere grundere! 

Lyngenløftet og Lyngen kommune inviterer til seminar «fra idé til marked», tirsdag 28.11.17.  

Sted; Tindevangen.    

Seminaret retter seg mot alle som vurderer å starte opp med noe eget, eller vil ha inspirasjon til 

videreutvikling av eksisterende virksomhet. Uavhengig av bransje. Stor eller liten.   

Seminaret vil gi deg nyttige verktøy på veien, «fra idé til marked». Dette gjelder videreutvikling av 

idéen og hvordan Innovasjon Norge kan hjelpe deg med råd og økonomiske støtte i prosessen. 

Innovasjon Norge har også egne ordninger for distriktene, inkludert Lyngen. På seminaret vil du få 

gode råd om hvordan du kan øke synligheten og kunnskapen om din bedrift ute i markedet.    

PROGRAM  

09.00 – 09.15 Kaffe  

09.15-09.30   Velkommen            v/Jorunn Nyheim  

09.30-09.45    Innledning            v/ Ordfører Dan-Håvard Johansen 

09.45-12.00   Fra ide til marked            v/ Innovasjon Norge 

12.00-12.45   Lunsj med «lokal smak» 

12.45 – 14.00 Merkevare og kommunikasjon          v/Geir Håvard Hansen 

«Hvordan øke synligheten og kunnskapen om din bedrift  

  uten å bruke masse penger på det»   

14.00 -  14.30 Næringsutvikling i Lyngen og strategisk reiselivsplan v/ Stig Kjærvik 

14.30 – 14.40 Oppsummering og avslutning           v/ Jorunn Nyheim 

Eksterne foredragsholderne: 

Ann-Kristin Gjertsen har jobbet i Innovasjon Norge siden 2009 med reiseliv som 

hovedområde. Ann Kristin jobber med rådgivning, finansering, kompetanseprogram 

og nettverk. De siste årene har Ann Kristin hatt ekstra fokus på merkeordningen 

bærekraftig reisemål og bærekraftig utvikling. Kreativ næring og mat er en viktig del 

av den totale opplevelsen og Ann-Kristin jobber derfor også på tvers for å motivere 

til koblinger som kan forsterke opplevelsen til besøkende. 
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Mariann Sandnes har jobbet i Innovasjon Norge i 14 år, - hvorav de siste 12 år 

med mat- og drikkeprodusenter i Troms. Mariann jobber med hele spekteret, fra 

grundere og privatpersoner som ønsker å starte opp egen virksomhet innen dette 

området. Til større produsenter, som Macks Ølbryggeri og Drytech. 

 

 

 

 

Geir Håvard Hansen har lang erfaring fra arbeid med kommunikasjon, beredskap, 

merkevarebygging og markedsføring gjennom sitt virke innenfor mediebransjen, 

offentlig sektor og privat næringsliv. Geir Håvard er brennende engasjert i hvordan 

en bruker kommunikasjon i lederrollen for å bygge kultur og strategisk forståelse, 

samt for å øke den eksterne synligheten og salget.  

 

Påmelding sendes til;  

Jorunn.nyheim@lyngen.kommune.no innen 20.11.17 

 

Dette skjer i og FOR Lyngen.   

 

Velkommen til en nyttig og spennende dag! 
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