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Definisjoner

• Utviklingen har aldri gått så fort som i dag. Samtidig vil den aldri mer gå så sakte 

som nå.

• Vi må venne oss til å ri parallelle innovasjonsbølger.   

.

Endringsanalyse – fra i går til i morgen



TilFra

 …til kjøpskompleksitet og PMO

 …til always-on og co-marketing

 …til fokus kundeverdi

 …til stammespråk i mange kanaler

 …til opplevelsesomsetning og 
kundeopplevelsen

 …til også engasjement og 
involvering

 Fra AIDA

 Fra kampanjer 

 Fra fokus produkt

 Fra NNR’s språk i få kanaler

 Fra måling av kun 
overnatting/ankomst

 Fra måling av leads og reach

Fra marketing til management
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Markedsføring – før og nå  



O-uavhengig O-avhengig

Previous Marketing Others

Markedsføring – før og nå  

innflytelsesmiksmodellen. 



TilFra

 …til en always-on innovasjonskultur

 …til å invitere kundene inn

 …til sirkulære løp der MF og utv. er 
to sider av samme sak 

 …til også testing, prøving og læring

 …til kundeverdi som viktigste utg pkt

 …til helhetstenkning og felles ansvar 
for systemer, profesjonalisering, 
kvalitetssikring og utvikling

 Fra utviklingsprosjekter

 Fra å gjøre utviklingsjobben alene 

 Fra lineære faseinndelte 
utviklingsløp

 Fra analyser og kvalifisert 
gjetning

 Fra ressurs

 Fra fokus på enkelt bedrift og 
destinasjon sitt ansvar

Fra skrivebord til feltarbeid og fra

utviklingstiltak til innovasjonskultur
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Utvikling – før og nå   



TilFra

 …til mest direktesalg

 …til kompleks distribusjonsstruktur

 …til nettverkstenkning

 …til nisjepartnere

 …til det å sikre kundereisen 
gjennom bl.a alliansepartnere

 Fra mest salg via distribusjon.....

 Fra tydelig distribusjonsstruktur

 Fra verdikjedetenkning 

 Fra generiske partnere

 Fra «mitt» produkt

Fra distribusjonskontakter til samarbeidsallianser
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Tilrettelegging for salg – før og nå    



Definisjoner

Å etablere og videreutvikle Nord-Norge som et helårs 

reisemål gjennom markedsføring, utvikling og tilrettelegging 

for salg av nordnorske reiselivsprodukter.

.

Hvordan berører det hovedoppgavene til 
NordNorsk Reiseliv , destinasjoner og aktører?
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Verdigrunnlag

Personas

Opplevelses-
konsepter

Konsept-
kategori

Grunnstruktur for 
videre utviklings-
arbeid.



Ro og 
komfort

Tur og moro
Utforsking 

og dannelse

Konseptkategorier:
• Ro og komfort
• Tur og moro
• Utforsking og dannelse

Overordnet verdigrunnlag: 
• Tett på naturen
• Tett på det lokale livet
• X-verdien (varierer)



Personas (første utkast)

Yoga-Janne, kommer alene eller med venninne, vil finne indre ro 

eller drive personlig utvikling, bevege seg i sublim natur og spise sunt

Luksus-Lance, kommer i par, opptatt av mat, komfort, estetikk og 

særbehandling, vil besøke ikoner eller ukjente perler med egen guide

Flokken-min-Frida, kommer i vennegjeng, opptatt av mat, 

drikke, koseturer, sosiale rom og «hygge».

Yte-Nyte-Nils, kommer med kamerater, opptatt av trening og 

aktiviteter i naturen, og øl og sosialt program om kvelden

Familie-Finn, kommer med familien,  vil «bonde» gjennom felles 

aktiviteter og læring, vil ha praktiske, trygge og fleksible løsninger 

Kultur-Kristine, kommer i alle varianter, vil se kjente kunst- og 

kulturattraksjoner, og lære og delta i lokale tradisjoner

Epic-Eric, kommer i par eller gruppe, skal ha med seg d meste av d 

beste på kort tid, samler på gode historier og vil ha ikonene i enkel innpakning.



Dannelse 
og læring

Naturlig 
luksus

Serviced
wilderness

Årstid/lys

Grand North  
living / Epic

journey

Finne inn 
til seg selv

Serviced
wilderness

Årstid/lys

Aktiv 
sammen

Serviced
wilderness

Årstid /lys

Norsk 
dannelsesreise 

(familie)

Iconic
North

Grand North living
/ Epic journey

Årstid/lys

NN for 
kulturelskere

Norsk 
dannelsesreise

Berikende
innholds-
elementer
(delkonsepter)

Retreat Utforsking

Hoved-
konsepter

Ro og 
komfort

Ro og 
komfort

Tur og 
moro

Dannelse 
og læring

Tur og 
moro



Ro og 
komfort

- Tett på naturen
- Tett på   

lokalsamfunnet
- Tett på hverandre

Tur og 
moro

Dannelse 
og læring

- Tett på naturen
- Tett på   

lokalsamfunnet
- Tett på seg selv

- Tett på naturen
- Tett på   

lokalsamfunnet
- Tett på andre

- Naturlig luksus
- Finne inn til seg selv

- Aktiv sammen
- Iconic North

- Aktiv sammen
- Iconic North
- Finne inn til seg selv

- Yoga-Janne
- Luksus-Lance
- Flokken-min-Frida

- Yte-Nyte-Nils
- Familie-Finn
- Flokken-min-Frida

- Kultur-Kristine
- Epic Eric
- Familie-Finn

Verdier

Personas

Hoved-
konsept















NordNorsk Lederutviking

• Særlig opptatt av StressLess Stian

• Legger samlinger, møter teambuilding til nettverket

• Anbefaler Time Out opplevelser for stressa ledere

• Gir verdifull brukerinnsikt.

3 strategiske alliansepartnere knyttet til 
markedsføring og utvikling – Northern Time Out   

Norrøna

• Særlig opptatt av Trenings Terje

• Har en voksende internasjonal satsing med egne 

communities og stor synlighet i markedet for 

treningstøy

• Alliansepartner for større treningseventer i NN

Volvo

• Verdiene i konseptet harmonerer med deres. 

• Fokus på den vakre omveien, en eventyrlig 

kjøreopplevelse og friheten til å stikke av og ta en Time 

Out.

• Spiller inn reklamefilmer som spres i egne communities



Hva trenger vi i tillegg for å lykkes

DE GODE HISTORIENE



Takk for oppmerksomheten

Lykke til videre med jobben 


