


Hva gjør vi når alle 
vinder snur…?



Kompetansepådriver
for Nord-Norge

1. Styrket opplevelseskvalitet for prioriterte målgrupper
2. Større grad av lønnsomhetsutvikling hos partnere i utviklingstiltak

3. Økt verdiskaping i Nord-Norge

Utviklingstjenester





teknologien endrer spillet og åpner 
helt nye muligheter.

merkevarer bygges gjennom 
relasjoner, gode kundeopplevelser og 
strategiske fortellinger som deles, ikke 
så mye gjennom det vi selv sier.

opplevelser skaper «reason to go» 
og øker betalingsviljen. Samtidig blir 
kundene mer verdiorientert.

markedsføring og utvikling har giftet 
seg kundene deltar aktivt i 
utviklingsprosessene, og slik blir 
tilbudet markedsført på andre måter. 

opplevelser er individuelle, derfor blir 
dypere kundeinnsikt en dominerende 
konkurransefaktor.

• individualisering
• digitalisering



The global mobile reality



Dagens turist
• er aktiv i ferien eller dyrker en lidenskap

• vil gjerne føle seg sunn (trendy)

• jakter på meningsfylte opplevelser for seg selv og sine

• me-me-me-generasjonen: «the millennials» fikser sjøl

• reising oppfattes som personlig imagebygging eller 
selvrealisering

• vil lære noe gjennom aktivitetene, helst noe som kan 
endre en som menneske (transformasjon)

• alltid-på-generasjonen forventer å finne det han leter 
etter til enhver tid og er ofte påkoblet til enhver tid

Hva man ønsker å oppleve er viktigere 
enn hvor man drar!



Vi
Sikkert fint det… 
Men hva trenger 
egentlig kunden?

Reiseliv 2.0Reiseliv 1.0

Salg
Ressurs

Den virkelig store endringen
- å gå fra produktfokus til kundefokus både i kommunikasjon og leveranse!



Tid for nye metoder

• UK 
• London
• Silver: Født i 1949
• Velstående
• Self-employed
• Reiser mye internasjonalt 
• Liker hunder, raske biler, god vin 
• Har voksne barn 
• Skilt og gift på nytt 

I tradisjonell segmenteringsmetodikk er disse sosio-demografiske tvillinger!  



Fra Vadsø Fjordhotel til The Birders
Basecamp

“…..This is a very, very popular place for birders visiting the area. The exchange of 
birding information is incredible.…”

“…..Don't miss this place. Great location for seeing all of the nearby sites, including 
the birding sites.”

(Tripadvisor )



Også turoperatørene tilpasser seg











Vi ville 
lage den 
restaur-
anten vi 
selv ville 
gå på, 
sier….



Jeg sjekker 
ikke hva 

markedet vil 
ha, men gjør 
det jeg selv 
har lyst til, 

og prøver så 
å få folk 

med på det, 
sier….





Strategisk kompass
- og vår segmenteringsstruktur



Å trygge sitt ankerfeste 

Å være en del av noe større 
enn seg selv

Målgruppe:

Sinnsro og 
klarhet

Tett på deg selv

Målgruppe:

Felleskap

Tett på 
hverandre

Målgruppe:

Kultur og læring

Tett på de 
andre

Målgruppe:

Naturlig påfyll

Tett på naturens 
kraft

Klassisk

Attraksjons-
jakt

Merkevarehistorie:
Pleie flokken

Merkevarehistorie:
Spektakulære 

landskap

Merkevarehistorie:
Balansert livsstil

Merkevarehistorie:
Levende 

lokalsamfunn

SE DET SELV!      Merkevarehistorie: Det ikoniske Nord-Norge

Å strekke seg mot noe 

Å realisere den beste 
versjonen av seg selv













Test 2017 målgruppetilpasset i Norge sommer;
• Samarbeid med Widerøe
• Aktive naturelskere (hele NN) og Nordland for 

barnefamilier
• Tilpassede inspirasjonsartikler. 

• Alle deltagere med skreddersydde artikler
• Målgruppetilpassede annonser og konkurranse, 

nyhetsbrev
• Native ads/ann.plugger, FB, betalte søk, konkurranse
• Målinger nettside, trafikkvalitet, engasjement FB

• Relevant innhold – høyt engasjement

Videreføring 2018 – enda mer spissa
• Fortsatt i samarbeid med Widerøe
• Først sommerkampanje, deretter øvrige sesonger
• Deltagere……

Vakrenordnorge.no 



Status NordNorge på SoMe (pr 0105)



Fra «alt lilla» til flere farger….





Fra inspirasjons- til 
innholdsunivers

Slik deler du med oss:

• FØLG OSS PÅ ALLE VÅRE SoMe

• TAGG oss med @northernnorway PÅ selve bilde 
på Insta

• TAGG oss med @Northern_Norway på Twitter

• SEND OSS VIDEO FILER (via DropBox, 
WeTRansfer) eller…

• TA KONTAKT med oss for å vite mer –
post@nordnorge.com

mailto:post@nordnorge.com


https://www.facebook.com/VisitOslo/videos/10155094931506266/

https://www.facebook.com/VisitOslo/videos/10155094931506266/

