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•  Siden sist…   
•  Millennials  
•  SoMe kokebok  - hva er 

dette? 
•  Å drive SoMe kjøkkenet… 

Agenda 





Har det kommet en ny Facebook? 
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6 degrees of separation?  
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Hvem er dine gjester venner med… 



Side 10 



Bare tenk på det…. 

•  3.2 milliarder (VS 2.4 i 2015)  

•  over 1,7 mln Instagram likes per minutt   

•  300 timer med video lastet opp på 
YouTube (hvert minutt! VS 72 timer i 2015)  









MILLENNIALS… 

•  Født mellom 1980 -2000  (18-34) 

• Kjenner ikke livet uten Internett – 
The First Digital Natives 

•  YOLO  

•  FOMO og FOBO   



MILLENNIALS… 

•  De er opptatt av å trene og spise sunt, 
samtidig som de vil nyte livet – YOLO 

•  De reiser mer og de reiser oftere:  
   4,2 ganger per år versus 2,9-3,2 ganger for 

elder generasjoner 

•  De reiser med venner: 58% reiser med 
venner (20% mer enn eldre generasjoner)  

(kilde:  HVS Global Hospitality Services) 



MILLENNIALS… 

•  FOMO fear of missing out - adventure 
tourism  - er deres ting!  

•  Multi-tasking: vandring, sykkel, klatring 
og surfing, ja takk, jeg tar alt.  

•  De bruker penger: 227 mln unge reisende 
brukte 250 milliarder USD i 2014.  



MILLENNIALS… 

•  MEN! De investerer i opplevelser, de vil være med 
på å lage opplevelsen, de vil bestille mye on spot. 
«Under the skin of a destination» 

•  De vil dele  - hjelp dem: photo (selfie) ops, gode 
forslag til ting som er kule, møter med lokal 
befolkning etc. WiFi er konge! FOBO  

•  Her og nå – on-line og forventer et rask svar.  



Det er to ting som fortsatt er grunnleggende: 

•  Det blir stadig mer informasjon 

•  Vi får ikke mer enn 1.440….minutter  

SNOW 2015 VS SNOW 2016  



HUSK!  
det finnes ingen New eller Old 

Media…. 
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… bare de Media folk bruker 
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SoMe Kokebok for dere!  



•  Hvor mye TID kan du sette av for 
aktiv bruk av SoMe?  

•  Hvor mange PERSONER i din 
bedrift kan jobbe med SoMe   

Dekke på Bordet … 



Du trenger ikke å være på alle SoMe! 
M&M&Ms  

Meaningful?	  –	  er	  det	  en	  rik>g	  kanal	  for	  å	  nå	  dine	  
kunder?	  

Manageble?	  	  -‐	  har	  du	  folk	  >l	  å	  drive	  disse?	  	  

Measurable?	  –	  kan	  det	  måles?	  	  





Middagsklassiker for hele familien – Facebook 

Passer best for gjester:  
fra hele verden og i nesten alle aldersgrupper   

Spises mest:  
på mobil, nettbrett og desktop 

Tid: minst 1 time per dag /må sjekkes morgen og 
kvelden, eventuelt midt på dagen 

Post lengde:  
det er de første 11 tegnene som avgjør ofte om du 
vil lese videre og responsen er best på innhold 
med 60-90 tegn.  





Facebook tips:  



Facebook tips:  



Facebook tips:  



En Visuell og Frisk salat – Instagram  

Vanskelighetsgrad: lett 

Passer best for gjester: fra hele verden. De i 
aldersgruppene 16-24 og 24-30 blir muligens mest engasjert. 

Spises mest: på mobil  

Tid: minst 1 time per dag /må sjekkes hver tredje-fjerde time  

Antall postinger per dag: Salaten skal være fersk – det 
anbefales å poste et nytt bilde hver tredje time. Minimum – 1 
bilde per dag.  
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Bilde:  

•  Velg de gode bilder som forteller en 
god historie.  

•  Del fra de andre: bruk RePost App. 
MEN husk – copyright!  

•  Del med de andre: tagg 
@northernnorway eller din destinasjon 
på bilder  



Teksten:  

•  Skriv en god tekst. 

Kort og konsis er bra, men det er rom for 
personlighet og humor og 

• …#ikke #bruk  #i #selve #teksten!   

Sett alle #  i kommentarfeltet under.  
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En rask smårett – Twitter  

Vanskelighetsgrad: lett  
Passer best for gjester: fra hele verden, men spesielt fra 
USA, UK,  Tyskland, Holland, Frankrike. Sverige har mest 
registrerte Twitter brukere per capita.  

Spises mest: på mobil - 80% av de som bruker Twitter gjør 
det via mobil.  

Post lengde: 140 tegn. Men du kan også legge ved opp til 4 
bilder og dele video.  

Antall postinger per dag: Twitter er som fingermat, kan 
spises ofte  
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Variasjon  

•  140 tegn – krever kreativitet – skriv for å skape 
oppmerksomhet og nysgjerrighet. For eksempel:  
• «An island everyone wants to see»/ «Want some 
Northern Magic? Check the link!”.   

•  Bruk bitly.com for å forkorte lenker.  

•  Bruk av # i Tweets – maks 3.  

•  Dialog!  



Reise Tapas – Pinterest  

Vanskelighetsgrad: middels  

Passer best for gjester: kvinnelige gjester, spesielt fra USA (nesten 50 millioner 

brukere).  

Spises mest: på ettermiddager og kvelder på mobil, nettbrett og desktop.  

Kjekt å vite: det pinnes mest på Lørdager og mest omtalte tema på Lørdag er 

«Reise»  

Post lengde: En Pin er ofte et bilde med forklarende tekst. Viktig med «nøkkelord» 

og lengde på teksten mellom 200 og 300 tegn. 

Antall postinger per dag: Taps serveres til brunsj, lunsj, som forrett eller 

kveldsmat.  
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Pin ofte:  
•    There’s no such thing as too 
many Pins.  

•     Målet med Pinterest: ikke 
antall følgere, men 
engasjement!  

Gjør jobben for brukere og 
du får så mye mer i retur.  

Powerhouse of e-commerce  



Serveringstips…  

•  Hvem skal du være på SoMe for?  

•  Hva vil du si til dem? Vise til dem?  

•  Prøv 5 HVORFOR-test fra James Collins 
og Jeremy Porras 

Fra “Produktbeskrivelse” til “Hva det 
egentlig betyr for mine kunder” 



Serveringstips…  

•  En god meny = Variasjon  

•  Krysspublisering, men ikke samme ting på 
alle kontoene 

•  Bildekvalitet 

•  Copyright  



Serveringstips…  

•  Pass på (ord) vekten – unngå alt for 
lange og ”tunge” meldinger 

•  Informasjon om dine SoMe kontoene: 

-  Online: web,  
   e-post, SoMe konto 

-  Offline: trykk,  
   annonser, extras   



 “The goal is not to be good at 
social media.  

The goal is to be good at business 
because of social media”  

social marketing expert Jay Baer 



100% MEDFØL MED KUNDER 

De har ikke mer tid on-line 

Facebook og Instagram tilpasser algoritme 

INSPIRASJON or RELEVANT INNHOLD 



Invitere flere til middag… 
«Highly Shareable Posts»  

THE POWER OF LINKS  

EMOSJONER  

GODE OVERSKTIFTER &  
THE POWER OF LISTS  

RÅD – tips, insiders tips, info 

SURFING  

INSPIRASJON – sitater + bilder 
funker her også  



The Power of Links  

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



Emosjoner: OVERRASKELSE 

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

OVERRASK – SURPRISE ME … 

Overraskelse er fortsatt 
Konge.  

Ikke tenk «dette vil jeg 
fortelle», tenk «hva som 
forventes av oss og hvordan 
kan vi snu disse 
forventinger på hodet?»  



Emosjoner: OVERRASKELSE 

Noe som ikke forventes av deg  
- gratis … til alle som kjøper  
(men ikke fortell hva dette er) 

Eksklusive salg 

Overrask - kun neste to-tre 
timer ( husk å velge de timer 
når dine følgere er on-line) 
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Emosjoner: HUMOR 



GODE OVERSKRIFTER 

Basert på:  N.Patel og J.Putnam’s «The definitive Guide to Copywriting»:  

•  Unique – show your personality  

•  Ultra-specific – hva er det som skjer? Husk! Folk 
har lite tid on-line!  

•  Urgency – noe som brenner  

•  Useful   





GODE OVERSKRIFTER 

Basert på:  N.Patel og J.Putnam’s «The definitive Guide to Copywriting»:  

•  The power of lists & How To…  

•  What’s in it for me?  Si det rett ut:  10 tips til 
beste familie ferie i Nord-Norge.  

•  Bruk tall og statistikk:  
We see Northern Lights on most of our trips VS 
Want to increase your Northern Lights chances 
86%?  



Invitere flere til middag … 

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

Bilde: CH/VisitNorway.com  

Vær GENERØS – del fra de andre  

LÆR FRA DE ANDRE (men ikke «copy-paste»!) 

SURF MED DE ANDRE  - trending bølger   

SPECIAL DAYS FOR MAKING WAVES 



Invitere flere til middag… 
også de som glemmer 

KORT OG SØTT (70 tegn /6-8 
ord) 

BRUK VIDEO  

TENK UX – brukeropplevelse 

ALLE ELSKER EVENTYR – 
FORTELL EN HISTORIE   



Story Instigators and Touch-
points – det er her storien  

kan starte…  





Hvordan skal man drive SoMe kjøkkenet?  

Mise-en-place – å ha alle ingredienser ferdig kuttet og 
klar til koking - Planlegging.  

Sjekke steketemperatur: what is hot and what is not - 
Statistikk.  

Alle som baker vet at det er kanskje ikke så lurt å 
åpne ovn for ofte - Sjekke jevnlig!  

Dele fra de andre - finn andre flinke «SoMe kokker» 
der du bor – Dele inspirasjon og inspirere til deling 



Hvem forteller dine storier? 



Hvem forteller dine storier? 



Det skal være enkelt å fortelle om  –  
tilrettelegg for deling: 

•  Minn dine gjester om  alle SoMe du vil de skal 
finne deg på. Gjør det samme for TripAdvisor 
eller booking.com . Merk det godt hos din 
bedrift, send en e-post i etterkant  

•  Skal de bruke din #? Da må de vite hva  de skal 
# med  



TAKE-AWAYS…  

•  Vi deler alt og lever her og nå.  

•  Millennials er dine nåværende og 
fremtidige kunder – på tiden å lære 
mer om dem  

•  Ingen Nye eller gamle media – bare 
de folk bruker  



TAKE BACK TO WORK… 

•  Sett av tiden for å drive med SoMe, 
tenk på prioriteringer, planlegg 
smart. 

•  Det skal være lett og dele videre og 
innholdet som kommer via SoMe 
skal være verdt å dele.  

•  Kjør en reality check – er det lett?  



TAKE BACK TO WORK… 

•  Bygg nettverk og bruk nettverk  

•  De gode historier er fortsatt clue  -
det er de som deles 



TAKE BACK TO WORK…  

•  Hvor ofte sjekker vi vår FB/
TripAdvisor for å se/svare på 
kommenterer? 

•  Har vi noen kule touch-points i 
nærheten? Kan vi lage våre egene? 

•  Story-instigators … 



TAKE BACK TO WORK….  

•  Special Days for making waves – 
sjekk kalenderen – skjer det noe der 
du bor?  

•  Følger vi våre samarbeidspartnere 
på SoMe?  

•  DELER vi med våre 
samarbeidspartnere? ☺  



Follow me to…. 
NNR på SoMe (per 10.05.2016) 

Visit Northern Norway  140.000  likes  
Bransjeside: NordNorsk 
Reiseliv 

1.319  likes  

@Northern_Norway 5.000 følgere  

Bransjekonto: @Nord_Norge  831 følgere 
@northernnorway 

29.700 følgere 



Inspirere deling og dele inspirasjon….. 

Takk for meg!  
evgenia@nordnorge.com  
@northernnorway og @Northern_Norway 


