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1. Generasjon Social
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MILLENNIALS…

• Født mellom 1980 -2000  (18-37) : 2,5 milliarder i verden 

• Kjenner ikke livet uten Internett – The First Digital Natives 

• Tilbringer 127 timer med digital/måned (fulltidsstilling =173 timer) 

• SVAR på deres kommentarer og del videre det de deler med deg!

• MILJØVENNLIG – AUTENTISK – DIGITAL  
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• Keep it Short – kort info i små 
porsjoner

• VISUAL og helst VIDEO

• Keep it real – det autentiske er det 
som tiltrekker (trenger ikke å være 
photoshopped, styled, staged etc)

• Belønning 2.0 – de må se at du 
VIRKELIG setter pris på dem, særlig 
hvis de er lojale kunder

• SNAP SHOP – eksklusivt salg, kun i 
dag-tilbud

GEN Z … 
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BabyBoomers (1946-69) og Gen X (1969-1979)

• INFORMASJON – innhold skal være informativt

• De liker nyhetsbrev 

• Video? Ja, men snakk saktere og legg inn mer info 

• Trygt, rent, COMFY

• Engasjer deres venner – de stoler mest på «real 
people» VS SoMe

• Bucketlist motivert 

• De har penger, men!  Value for money

• Nostalgisk produkter – la dem komme tilbake til 
deres unge dager☺

SILVERS…



2. IWWIWWIWI – mennesker

Personlig, HER og NÅ! 



FaceBook - GET personal  



3. Ingen steder å gjemme seg…

• Rating Economy



3. Ingen steder å gjemme seg… GET REAL

• Forventinger VS Virkelighet 



4. TRAVEL is HOT



5. Opplevelser med mening 

Bilde: Eric Risberg AP



6. Svar –svar – svar 

• Lær å høre  -sjekk hva som 

skrives

• Svar som et menneske – ikke 

CopyPaste, ikke standard 

svar – det er faktisk verre 

enn å ignorere 

«Hei, Laila her, lei å høre at…» 

• Svar rask 

• Svar der de andre kan se

• Make it right 
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7. Tid for….



8. MOBIL 

• 2014: 17% av verdens web trafikk kommer fra mobil 
(Mashable; aug. 2013) 

• 2015: 25% av verdens web trafikk kommer fra mobil    
(KPBC, May 2015) 



Basert på: «Contagious Content What People Share On Facebook and Why They Share It» og våre egne erfaringer

DON’T TELL A STORY – GIVE A STORY TO TELL! 

9. Stories is the new black in 2017 
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• Mest likt bilde på Insta ever! 
• Annonsert på Insta først – for å nå  

de meste loyale følgere
• The real thing
• Et av flere bilder under samme tema 



10. The year of LIVE 



VIDEO og LIVE på FB

• Live Video sees 3 ganger  mer 
enn etter Live 

• 75% flere video på FB i 2015 

• Live gir 135 % mer organic
reach



Er DU klar for sommer 2017? 



SoMe Bikini Body huskeliste 

• Sjekk alle  dine SoMe konto og WEB –
ER ALL INFO RIKTIG? 

• Sjekk din side på mobil – er det lett å 
bestille? Kort vei til Booking? 

• Sjekk WWW – er det kort vei til 
Booking av alle pakker?  

• Sjekk Trip Advisor – er alt riktig?  



• AutoSvar på e-post og FB 

• Har du bilder fra alle turer/produkter? 

• GÅ LIVE (planlegg på forhånd) 

• VIKTIG! Bygg relasjoner som skal føre til booking☺

• Ikke glem Off-line (skilt, brosjyrer, giveaways, visittkort 
etc etc) 

SoMe Bikini Body huskeliste 



Summer is coming… 

• Lær mer om dine kunder: teknologien, 

triggere, bestselgere, Instagrammable

bilder, mest delt og likt postinger 

• Sett av tiden for å være on-line: SVAR - det 

er like viktig service som å være med på tur. 



Alle trenger en KEVIN! 
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BE OUR KEVIN! 

SHARING IS CARING 

=

Inspirasjon 

=

Ekte Nord-Norge fra de beste lokale 
ambassadører

=

Flere fornøyde gjester til oss alle sammen!



Visit Northern Norway

@northernnorway

@Northern_Norway

Northern Norway Tourist Board  

Bilde: Reiner Schaufler /nordnorge.com 

Takk for meg! 

evgenia@nordnorge.com

https://www.facebook.com/NorthernNorway
http://instagram.com/northernnorway/
https://twitter.com/Northern_Norway
https://www.pinterest.com/northernnorway/
mailto:evgenia@nordnorge.com

