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https://www.youtube.com/watch?v=W31Z3CgTTO4





Air	and	Style	historikk	
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«Arrangementer som Arctic Air and Style i Narvik bidrar til å bygge destinasjonens
merkevare, samt Norges merkevare. Arrangementer skaper bo - glede og stolthet,
samt bidrar til økonomiske verdier og økt kompetanse»

Bente	Holm	Brattland,	Reiselivsdirektør	Innovasjon	Norge	

Kommunikasjons	mulighet	for	landsdelen:		
Det	ville	Nord	Norge,	det	kompetente	Nord	Norge;	

stedet	hvor	du	virkeliggjør	drømmer!	



Tiltak	fra	Narvik	
Snow 17	– Shanghai,	Guangzhou,	Beijing	
Vi	inviterer	kinesiske	turoperatører	til	Narvikfjellet.	
Tilrettelegging	lokalt;	guide	og	info.	på	kinesisk,	mat	og	kultur	på	deres	vilkår.
System	for	kontinuerlig	påvirkning.		
Bruk	av	kinesiske	SoMe.	
Ser	på	det	siste	og	avgjørende	ledd:	bestillingen.		
Hva	vi	gjør	sammen	for	Nord	- Norge	er	avgjørende.		
Air	+	Style	- en	av	mange	komponenter.		





Vi	tilbyr kinesisk PR,	markedsførings-,	
event- og representasjons-tjenester
for	å bygge merkevaren,	drive	salg og

øke synlighet i verdens største
marked.

VÅRE	TJENESTER



AKTIVITER	MOT	REISELIVSBRANSJEN

Forhåndskvalifiser reiselivsagenter
- er du	relevant	for	de?

Hva må du	tilrettelegge for	å bistå de	i deres arbeide?	
Hvordan øke din	synlighet i agentens produktportifølje?

GUANXI,	lokalisert produkt,	kinesisk navn,	kinesisk
nettside,	synlighet i sosiale medier og relevant	matriell.



RESEARCH

Hvor mye vet	du	om	dine	
kinesiske kunder?	Vet	du	
hva de	synes om	produktet
ditt?	Er du	sikker på at	det
som interesserer dine	
vestlige besøkende,	vil

også glede dine	kinesiske
kunder?



SOSIALE	MEDER	&	
DIGITAL	MARKEDSFØRING

Sosiale medier står utrolig sterkt i Kina,	og du	må
vurdere hvordan du	skal nå millioner av kinesiske

brukere gjennomWeChat	og Weibo.



https://www.youtube.com/watch?v=VAesMQ6VtK8&sns=em



PUBLIC	RELATIONS

Vårt kinesiske team	har gode relasjoner med	medier
innenfor livsstil og reiseliv samt toneangivende bloggere
i Kina.	Det er viktig å utvikle og lokalisere interessante
historier regelmessig,	for	å holde produktet ditt i sinnet

til kinesiske turister.



OVERSETTELSE,	NETTSIDER	&	KINESISKE	
NAVN

Kinesisk navn,	mange	feller.
Viktig at	produktet ditt er lett å finne og enkelt forstått.	
Profesjonelle oversettere,	med	sterk bransjekunnskap

gjør ditt budskap både meningsfylt og relevant.	
Video,	lyd og velformulerte budskap og interessante

historier er helt avgjørende.



Air	+	Style	som destinasjons-byggekloss

• Søsteravtale mellom Air	+	Style	Kina	og Norge	(veien mot	OL	2022)
• Direktesending av Beijing	og Arctic	Air	+	Style	på norsk og kinesisk TV
• Benytte Shaun	White	som ambassadør for	Nord	Norske	merkevarer
• Kommunisere Nord	Norge	gjennom kinesiske sosiale medier og nettside
• Knytte opp aktiviteter og reiselivskomponenter mot	kinesiske
reiselivsagenter
• Skreddersydde TV	program	med	snøbrettstjerner (f.eks.	fra havet til tallerken)

• Flette innhold inn	i respektive TV	sendinger fra Beijing	og Narvik
• Kinesiske snøbrettstjerne inviteres til Nord	Norge	(ambassadør)


