NAVIGATOR er Innovasjon Norges kompetansetjeneste med
fokus på internasjonalisering, markedsorientering og innovasjon.
NAVIGATOR skaper individuelle vinnere innen utvalgte sektorer
- Nå står film- og dataspillnæringen for tur!
Formålet med tjenesten er å styrke bedriftenes evne til å øke
hastigheten og redusere risikoen ved internasjonal satsing. Dette
gjøres ved å bygge økt kompetanse innen områder som strategi og
marked, gjennom å bygge relasjoner og nettverk, samt gjennom å
gjennomføre spesifikke internasjonaliseringsprosjekter.
Vet du hvor skoen trykker?
En kompetent bedriftsrådgiver med ledererfaring fra næringslivet og
internasjonal business gir din bedrift en grundig gjennomgang av
ressurser, muligheter og trusler.

VEKST I BEDRIFTER

Bedriftsrådgiveren følger deg gjennom hele prosessen og vil utfordre
din bedrifts etablerte sannheter. Resultatet blir konkrete bidrag til
riktige sentrale veivalg.
Hva skjer?
Et NAVIGATOR-prosjekt har deltagere fra 8 - 12 bedrifter som er
like gode og ambisiøse som din egen, og løper over en periode på ca.
16 måneder. Fire til seks ganger i løpet av perioden samler
prosjektlederen bedriftene til felles faglig påfyll og
erfaringsutveksling - Minst en av samlingene finner sted i utlandet
I kina spiser de hunder!
Innovasjon Norge har kontorer i 30 land med medarbeidere som har
førstehåndskunnskap om lokalt næringsliv og kultur. Vi kan også
åpne dører til de norske ambassadene og til reelle beslutningstakere
i aktuelle bedrifter.
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NAVIGATOR

Hvorfor NAVIGATOR?
Navigator bidrar til en tryggere og raskere utnyttelse av
internasjonale muligheter.

I Navigator får du blant annet …
• Situasjonsanalyse, mål og strategivalg
• Utvikle en strukturert og målrettet handlingsplan for din bedrift
• Se markedsorientering, internasjonalisering og innovasjon i
sammenheng
• Økt vekst og konkurransekraft
• Erfaren bedriftsrårdgiver som diskusjonspartner og veileder
• Tilgang til spesialister med kompetanse på ditt felt/marked
• 16 månders prosjektperiode sammen med 8 - 12 like ambisiøse
bedrifter som din egen
• Samlinger med faglig relevant påfyll, erfaringsutveksling og
nettverk
• Åpen dør til Innovasjon Norges ressurser ute og hjemme

NAVIGATOR får fram
individuelle globale vinnere
innen filmnæringen

Vi gir lokale ideer globale muligheter
For mer informasjon:
www.innovasjonnorge.no/navigator
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