


Vårt oppdrag

Etablere og videreutvikle Nord-Norge  
som et helårlig bærekraftig reisemål 
gjennom utvikling, markedsføring og 
tilrettelegging for salg av nordnorske 
reiselivsprodukter, til beste for 
sysselsetting, bosetting og almene 
interesser for øvrig i Nord-Norge. 



Merkevarer bygges 
gjennom relasjoner, gode 
kundeopplevelser og 
fortellinger som deles, 
ikke så mye gjennom det 
vi selv sier.
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➢ Rett gjest 
➢ På rett tid
➢ På rett sted 



Endringsdriver #1
Digitalisering 



Endringsdriver #2
Individualisering



«Den klassiske blå
toppstripen forsvinner

fra plattformen, og 
Facebook-gruppene

og arrangementer skal
settes i sentrum…»



ViSikkert fint det … 
men hva ønsker 

egentlig kunden?

Salg
Ressurs

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



Vadsø Fjordhotell



“…..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.”



Vadsø Fjordhotell



Strategisk kompass 
for Nord-Norge

http://blogg.gambit.no/a-treffe-markedet-sa-flisa-spruter/


Målgruppe:

Togetherness

(Vær i lag)

Tett på hverandre

Merkevarehistorie:
Pleie flokken

Målgruppe:

Outdoors

(Ut i naturen)

Tett på naturens 
kraft

Merkevarehistorie:
Spektakulære 

landskap

Målgruppe:

Culture

(Inn i kulturen)

Tett på de andre

Merkevarehistorie:
Levende 

lokalsamfunn

Målgruppe:

Your time

(Tid til deg selv)

Tett på deg selv

Merkevarehistorie:
Balansert livsstil

Målgruppe:

Icons

(Må ses)

Attraksjons-jakt

Se det selv      Merkevarehistorie: Det ikoniske Nord-Norge

Strategisk kompass for Nord-Norge

Å være en del av noe større 
enn seg selv

Å realisere den beste versjonen 
av seg selv

Å strekke seg mot 
noe 

Å trygge sitt 
ankerfeste 



Personas er arketyper skapt etter 
inngående observasjon av potensielle og 
faktiske kunder/brukere/gjester 

Kilde: pixabay.com

Personasmetodikk
- en metode for å forstå og håndtere hver enkelt kundes behov og 
motivasjon i et hav av komplekse kunder? 



Family memorymaker
(Familie)

Nature lover
(Naturelsker)

Wellness indulger
(Velvære)

Culture lover
(Kulturelsker)

Personaskolleksjon for Nord-Norge

Bucket lister
(Bucketlist)

Friendship bonder
(Vennetur)

Romantic indulger
(Romantisk)

Team builder
(Teambygging)

Jubilee planner
(Jubileum)

Leave-no-tracer
(Økosofisk)

First timer
(Nybegynner)

Adrenaline kicker
(Adrenalin)

Expedition planner
(Ekspedisjon)

Outdoor adventurer
(Yte-Nyte)

Nature specialist
(Passion Blå)

Sport eventer
(Trening)

Slow traveller
(Slowtravel)

Wellness specialist
(Passion Gul)

Unplugger
(Stressless)

Local insider
(Locallife)

Culture specialist
(Passion Rød)

Heritage Explorer
(Kulturarv)

Modernist
(Intellektuelle) 

Epic seeker
(Episk)

Togetherness
(Tid i lag)

Outdoors
(Ut i naturen)

Your time
(Tid til deg)

Culture
(Inn i kulturen)

Icons
(Må ses) 



Fra fokus 
på alt du 
kan tilby! 

Til fokus 
på gjestens 

behov 
og ønsker



Rett opplevelse til «attraksjonsjegeren» ?



Større treffsikkerhet = rett opplevelse til rett gjest !
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Attraksjonsjakt

Denne målgruppen er plassert i midten, fordi de ikke er drevne av en 
indre motivasjon, men heller er attraksjonsjegere. 

De klassiske Nord-Norge turistene som vil ha fortellinger om de store 
attraksjonene eller naturfenomenene – f.eks. nordlysturisten

Attraksjonsjegerne har ikke en like tydelig verdibasert motivasjon –
men vi mener også noen av disse kan dra mer i de fire verdibaserte 
retningene

Merkevarehistoriene her vil dreie seg om det ikoniske Nord-Norge







Brand.nordnorge.com



Vedlegg



Segment overview and size (with NNR personas)

SHARING & 
CARING

10%

EXTRAVAGANT 
INDULGENCE

12%

SOCIAL 
IMMERSION

11%

ENERGY
9%

ESCAPE
12%

BROADENING 
MY CULTURAL 

HORIZON

12%

PLAYFUL 
LIBERATION

9%

CONTROL
10%

HOLIDAYS 
ABROAD

ADVENTURES 
IN  THE WORLD 

OF NATURAL 
BEAUTY

15%

Family 
memorymaker

(Familie)

Nature lover
(Naturelsker)

Wellness
indulger
(Velvære)

Culture lover
(Kulturelsker)

Bucket lister
(Bucketlist)

Friendship
bonder

(Vennetur)

Romantic
indulger

(Romantisk)

Team builder
(Team)

Jubilee
planner

(Jubileum)

Leave-no-
tracer

(Økosofisk)

First timer
(Nybegynner)

Adrenaline
kicker

(Adrenalin)

Expedition
planner

(Ekspedisjon)

Outdoor
adventurer
(Yte-Nyte)

Nature 
specialist

(Passion Blå)

Sport eventer
(Trening)

Slow traveller
(Slowtravel) 

Wellness
specialist

(Passion Gul)

Unplugger
(Stressless)

Local insider
(Locallife)

Heritage 
explorer
(Kulturarv)

Modernist
(Intellektuelle)

Epic seeker
(Episk)

Culture
specialist

(Passion Rød)



Målgruppe og retninger 



Family 
memorymaker

(Familie)

Nature lover
(Naturelsker)

Culture lover
(Kulturelsker)

Bucket lister
(Bucketlist)

Friendship
bonder

(Vennetur)

Team builder
(Team)

Jubilee
planner

(Jubileum)

Leave-no-
tracer

(Økosofisk)

First timer
(Nybegynner)

Adrenaline
kicker

(Adrenalin)

Expedition
planner

(Ekspedisjon)

Outdoor
adventurer
(Yte-Nyte)

Nature 
specialist

(Passion Blå)

Sport eventer
(Trening)

Slow traveller
(Slowtravel) 

Wellness
specialist

(Passion Gul)

Unplugger
(Stressless)

Local insider
(Locallife)

Heritage 
explorer
(Kulturarv)

Modernist
(Intellektuelle)

Epic seeker
(Episk)

Culture
specialist

(Passion Rød)

Wellness
indulger
(Velvære)

Romantic
indulger

(Romantisk)

Målgrupper og retninger (m/NNR personas)



Å trygge sitt 
ankerfeste 

Å strekke seg mot 
noe 

Å realisere den beste versjonen 
av seg selv

Å være en del av noe større 
enn seg selv

Målgruppe:

Sinnsro og 
klarhet

Tett på deg 
selv

Målgruppe:

Felleskap og moro

Tett på hverandre

Målgruppe:

Kultur, interesse 
og læring

Tett på de andre

Målgruppe:

Naturlig påfyll

Tett på naturens 
kraft

Klassisk

Attraksjons-
jakt

Socialiser Safety Planner

Activity Chaser

No Stress

Comfort PlussSe
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