
Kommunikasjonstjenester
• Innholdsproduksjon 
• Suksesshistorier, reportasjer  

 og artikler 
• Pressemeldinger og kronikker 
• Tekstproduksjon digitale flater 
• Foto og videoproduksjon  
• Dronefoto og –video 
• Kommunikasjonsrådgivning 
• Merkevare og branding 
• Digital synlighet 
• Strategi og ledelsesstøtte 
• Internkommunikasjon 
• Medietrening 

Utvikling og drift av nettverks- 
prosjekter 

• Formaliserte klynger 
• Nettverk 
• Næringshage 
• Flerbedriftsprosjekter 

Ungdom/Elever/Studenter 
• Bedriftsbesøk 
• Studentoppgaver for bedrifter 

Kompetanse og nettverk 
• Tilgang til Katapultsentrene i Norge  

 for test, verifikasjon og demo 
 
 
 
 

Vi kan bistå med:

Bedriftstjenester én-til-én: 
• Bedrifts- og prosjektrådgivning 
• Forretningsutvikling og strategi 
• Idéutviklingsprosesser 
• Markedsanalyse 
• Bistand ved etablerings av bedrift 
• Søknader 
• Kompetansemekling mot FoU 

 
 
 

Flerbedriftstjenester: 
• Nettverkskoblinger 
• Prosjektmobilisering og  

 prosjektledelse 
• Kompetansemegling 
• Teknisk bistand/sparring 
• Kartlegging og analyse 
• Bistand med kommunikasjon  

 og markedsføring 
 

MÅLBEDRIFT I FI INDUSTRIHAGE
Som målbedrift i næringshagen får din bedrift tilgang til alle våre tjenester innen bedriftsrådgivning og kommunikasjon, i tillegg til koblinger mot 
bedrifter, bransjenettverk, næringsklynger, regionale og nasjonale forsknings- og utviklingsmiljø, kunnskapsmiljø og nasjonale støtteordninger. 

Som målbedrift får du:

• Fast kontaktperson i FI Industrihage 
• Tilgang til alle våre rådgivere og andre  

 ressurser ved behov
• Årlig utviklingssamtale med kartlegging  

 av behov og muligheter 
• Tilgang til arrangementer gjennom  

 FI Industrihage, næringsklynger og  
 samarbeidspartnere 

• Synliggjøring av bedriften på digitale flater  
 (1 artikkel er inkludert i avtalen)  

• Profilering av bedriften på arenaer  
 hvor FI er til stede

• Opptil 75% rabatt på ordinær timepris  
 på våre tjenester

• Tilgang på kompetanse og ressurser fra  
 andre næringshager i Norge

• Kobling mot et stort nettverk bestående av:
 » Ca. 450 bedrifter 
 » 6 nasjonale og regionale næringsklynger
 » Miljøer innen forskning og utvikling 

  (bl.a. NTNU og SINTEF)
 » Støtteordninger og virkemiddelapparat 

• Gjennomgang av støtteordninger  
 og nasjonale virkemidler som 

 » DistriktForsk 
 » SkatteFunn 
 » Norsk Katapult
 » Andre tilskudd fra Innovasjon Norge 

  og Forskningsrådet mfl. 

Rådgivning for etablerte bedrifter, oppstartsbedrifter og gründere

FI Industrihage er en del av SIVAs nasjonale næringshageprogram, et nasjonalt nettverk 
bestående av 40 næringshager over hele landet. Les mer om Næringshagene i Norge her.

Kontakt oss! 
 
Er det noen tjenester du savner på 
listen, eller har du noen spørsmål?
Ta kontakt med oss, så ser vi hva vi 
kan gjøre for å hjelpe deg!  
 
Vårt mål er å gi din bedrift det den 
trenger, når den trenger det.  
 
Her finner du oversikt 
over våre ansatte.

Kine Kilen
Leder, FI Industrihage
+47 90 97 82 50
kine@fi-nor.no

FI Industrihage er en næringshage 
for hele Fosenregionen og alle typer 
bedrifter er velkommen til å ta 
kontakt med oss. 

Vi ønsker å skape et attraktivt 
utviklings- og kompetansemiljø i 
Fosenregionen. Vi legger til rette for 
aktiviteter, koblinger og prosjekter 
for næringslivet lokalt og regionalt.

https://nhnett.no/
https://fi-nor.no/kontakt-oss/ansatte/
https://fi-nor.no/kontakt-oss/ansatte/
mailto:kine%40fi-nor.no?subject=

