
velkommen 
inn i det nye 
reiselivet!
Svolvær, 31.10.17
Nord-Norsk Reiseliv AS



et seminar med få 
punktum og store 

bokstaver....

med ønske om å dele og 
teste tanker og metoder



Nord-Norsk Reiseliv AS

• landsdelsselskap for Nord-Norge og 
Svalbard

• kontor i Alta, Tromsø og Bodø
• etablert i 2010

• selskapets formål er å etablere og 
videreutvikle Nord-Norge som et helårlig 
reisemål gjennom utvikling, markedsføring 
og tilrettelegging for salg av nordnorske 
reiselivsprodukter til beste for 
sysselsetting, bosetting og allmenne 
interesser for øvrig

ved adm.dir Trond Øverås



program
• dette har vi tatt inn over oss: megatrender, endringer og konsekvenser
• samtale i Kahoot
• slik svarer vi på endringene: ny merkevareplattform og strategisk kompass
• slik rydder vi i kaoset: alt begynner med kunden!

10:25-10:40 pause

• operasjonsrom Svolvær. vi spiller strategispill!
• samtale i Kahoot
• opplevelseskonsepter som metode og løsning, våre erfaringer så langt.
• samtale i Kahoot
• oppsummering og spørsmål

12:00 slutt



hva gjør vi når alle 
vinder plutselig snur…?





https://www.youtube.com/watch?v=jfp2c2fbEeA
|

https://www.youtube.com/watch?v=jfp2c2fbEeA


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



Analyse utarbeidet av Nordlandsforskning og Mimir i 2013 for NordNorsk Reiseliv.

mange land har tilsvarende 
natur- og kulturressurser



• 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

dagens turist 

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



“…..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 )

å ta utgangspunkt i kunden isteden for produktet, gir ofte helt andre resultater!

eksempel på kundetilpasning
- fra Vadsø Fjordhotell til The Birders` Basecamp



gamle løsninger funker ikke 
så godt lenger



også turoperatørene tilpasser seg 

https://www.gadventures.com/
https://www.gadventures.com/


Vi
Sikkert fint det… 
Men hva trenger 
egentlig kunden?

Reiseliv 2.0Reiseliv 1.0

SalgRessurs

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



tid for nye metoder

I tradisjonell segmenteringsmetodikk er disse sosio-demografiske tvillinger!  



vi vil segmentere på kundenes reason to go, 
drømmer og den enkeltes behov gjennom hele 
kundereisen

kundens behov skal være 
utgangspunktet for både 
utviklingsarbeid, leveranser 
og kommunikasjon!



kundens opplevelse av 
leveransen betyr alt!
- den tradisjonelle markedsføringen betyr mindre



våre viktigste oppgaver 
i det nye reiselivet:
1) å tilrettelegge for gode, individuelle opplevelser både før, under og etter 

oppholdet!

2) å kommunisere med kundene på deres stammespråk og på kanalenes 
premisser!

3) å invitere kunder og allianser inn i utviklingsprosessene!

4) å sette oss selv i stand til å håndtere nye endringer og å reagere raskt nok 
på muligheter!



vi vil slutte å ta utgangspunkt 
i produktene og geografien, 
både innen utvikling, 
markedsføring og samarbeid

vi vil i stedet alltid prøve å forstå 
hvem gjestene er, hva de 
drømmer om og hva som gir dem 
størst verdi i ulike settinger

vi vil slutte å være selvopptatt 
og i stedet alltid forsøke å være 
genuint opptatt av gjestene / 
kundene

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi33uTR3KbJAhXDFSwKHcF5CCsQjRwIBw&url=http://peakbook.org/no/tour/59680/Svolv%C3%A6rgeita.html&psig=AFQjCNHf7EJOa-T399LeUtF3Dpd3oXtDrA&ust=1448374230819535
http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi33uTR3KbJAhXDFSwKHcF5CCsQjRwIBw&url=http://peakbook.org/no/tour/59680/Svolv%C3%A6rgeita.html&psig=AFQjCNHf7EJOa-T399LeUtF3Dpd3oXtDrA&ust=1448374230819535


veien fram

Andre steg

Tredje steg

Fjerde steg

Femte steg

• Segmenterings-
kompass

• Strategisk 
plattform / strategi

• Merkevare-
plattform

• Koble  
kommunika-
sjonen til 
kundetypene

• Legge om 
prosesser i NNR

• Ny intranettside
• Opplæring av 

aktørene

• Konseptualisert 
og tilpasset 
kommunikasjon

• Vi er always on!
• Rulle ut 

opplevelses-
konsepter

Første steg
• Kundeinnsikt!
• Personasportefølje
• Pilot opplevelses-

konsepter 

• Kontinuerlig 
endring og 
forbedring

alltid 
kunden 
først!



noen ganger må 
man tørre å hoppe 

for ikke å falle

den som går i 
andres fotspor, 

kommer ikke først

vi tar spranget!



https://create.kahoot.it/create#/edit/ca4b849e-
4910-4d0d-a174-93b1388723ee/done

«KA TÆNKE DÅKKER?» med NNR

https://create.kahoot.it/create#/edit/ca4b849e-4910-4d0d-a174-93b1388723ee/done


merkevareplattform og 
strategisk kompass
Nord-Norges svar på endringene

Ann Heidi Hansen
Merkevareansvarlig i NNR AS



ny merkevare-
plattform



en ny tenkning i bunn…

 prinsipper framfor planer
 motivasjon framfor demografi og geografi
 kundetilpasning framfor standardløsninger
 strategiske fortellinger framfor slagord og 

egenbeskrivelser
 kundene og påvirkerne som de viktigste 

markedsførerne
 verdier vi står for over tid framfor kjappe gevinster



posisjon
opplevelsesdestinasjon i 
verdensklasse!



dette tror vi på
1) å foredle råvarer til opplevelser
vi må satse på opplevelser fordi det gir høyere lokal verdiskaping, skaper reason to go og differensierer 
oss fra konkurrentene

2) å forstå gjestenes motiv og behov
vi må sette gjestene og kundeinnsikt i sentrum for alle utviklingsprosesser, for alle leveranser og for all 
kommunikasjon, fordi det på sikt vil gi de beste kundeopplevelsene og gjøre oss mer treffsikre i 
innsatsen vår 

3) å levere vårt beste og å hjelpe gjestene til å gjøre det samme
gjestene er våre viktigste markedsførere! derfor må leveransene være gode, og vi må være deres 
støttespillere



kjerneverdi
Alt vi gjør skal bidra til en 
trippel bunnlinje! 



merkekjerne
Nord-Norge har spektakulære 
landskap og levende lokalsamfunn 
med opplevelser i verdensklasse merke-

kjerne



kjernefortellingene
1) Nord-Norge har spektakulære landskap og 

tilgjengelig natur
2) Nord-Norge har levende og åpne 

lokalsamfunn som byr på kulturelle møter, 
god mat, læring og interessedyrking

3) Nord-Norge er et godt sted å pleie flokken sin
4) Nord-Norge er et godt sted for å finne ro og 

indre styrke
5) Nord-Norge har kjente attraksjoner og unike 

naturfenomener

kjerne-
fortellinger

kjerne-
fortellinger

kjerne-
fortellinger

kjerne-
fortellinger

kjerne-
fortellinger

merke-
kjerne



strategiske prinsipper

 kundeinnsikt og kunnskap bak alt 
 fortelle og levere merkevaren 
 samhandle, samskape og dele
 alltid på, og mobil og sosiale medier først
 måle innsats, resultater og kundeopplevelse



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 og 

moro
Tett på hverandre

Målgruppe:
Kultur, interesse 

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



alt begynner med 
kunden
personasmetodikk for reiselivet

Ann-Jorid Pedersen
rådgiver i MIMIR AS



individualisering          personalisering



systematisering
- hvordan forstår og håndterer vi hver enkelt kundes behov og motivasjon i et hav av 
komplekse kunder? 



personas er arketyper skapt etter inngående 
observasjon av potensielle og faktiske brukere 

hver persona er basert på en oppdiktet 
karakter med en profil som samler de 
relevante trekkene ved en eksisterende 
sosial gruppe. 
på den måten gir personasen et ansikt til de 
gruppene de representerer: fra deres sosiale 
og demografiske karakteristika, til deres 
personlige behov, ønsker, vaner og 
kulturelle bakgrunn.

en persona viser til en bestemt kundetype i 
en bestemt kontekst. i reiselivssammenheng 
er «reason to go» et grunnleggende 
kriterium for å skape relevante personas
(Mulder & Yaar, 2007) 



hvilke behov er viktigst?
- en egen peronasmodell for reiselivet

reason to go!

kjernebehov og sosial 
kontekst for reisen

psykografiske, kulturelle 
og demografiske trekk



kulturfiltre
Tyskland

Russland
Kina

Kina vennetur

romantisk ferie

Italia



Kundereisen

før

under

etter

https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=https://openclipart.org/detail/167242/country-road&bvm=bv.101800829,d.bGQ&psig=AFQjCNHTNQIBVuNng9om0t-ciTOg0IqRJw&ust=1441178316225638
https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=https://openclipart.org/detail/167242/country-road&bvm=bv.101800829,d.bGQ&psig=AFQjCNHTNQIBVuNng9om0t-ciTOg0IqRJw&ust=1441178316225638


kundereisens faser

før reisen
under reisen

etter reisenankomst avreise



strategisk kompass for Nord-Norge

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

Merkevarehistorie:
Pleie flokken

Merkevarehistorie:
Spektakulære landskap

Merkevarehistorie:
Balansert livsstil

Merkevarehistorie:
Levende lokalsamfunn

Merkevarehistorie: Det ikoniske Nord-Norge



personaskolleksjon for Nord-Norge

Målgruppe:
Felleskap og 

moro
Tett på hverandre

Målgruppe:
Naturlig påfyll

Tett på naturens kraft

Målgruppe:
Kultur, interesse 

og læring
Tett på de andre

Målgruppe:
Sinnsro og klarhet

Tett på deg selv

Attrak-
sjons-
JAKT

Se det 
selv

Yte-Nyte-Niklas

Nybegynner-Nils

Ekspedisjons-Ellen / 
Naturelsker-Nina

Trenings-Terje

Familie-Finn

Vennetur-Vegard

Romantiske Randi

Intellektuelle Ina

Local Life Lisa

Passion-Per

Slow Travel Sarah

Velvære-Wenche

Yoga-Janne

Stressless-Stian

Bucketlist Betty

Retning blå?

Retning grønn?

Retning gul?

Team-Tina

Foodies

Den unge hippe, aktive
Retning rød?

Epic Eric

Kulturarv-KnutØko-Sofus

Arrangements-Arne

5 hovedsegmenter, 14 personaser p.t.



en felles struktur der destinasjoner og 
bedrifter lettere kan finne sin optimale plass!



strategisk spill
men først: 15. minutters pause



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

Merkevarehistorie:
Pleie flokken Merkevarehistorie:

Spektakulære landskap

Merkevarehistorie:
Balansert livsstil Merkevarehistorie:

Levende lokalsamfunn

SE DET SELV!      Merkevarehistorie: Det ikoniske Nord-Norge



https://play.kahoot.it/#/
lobby?quizId=edc8ccc9-
8bbb-4774-b6a6-
b5e741c34dcf

«KA TÆNKE DÅKKER?» med NNR

https://play.kahoot.it/#/lobby?quizId=edc8ccc9-8bbb-4774-b6a6-b5e741c34dcf


opplevelses-
konsepter
pilotprosjekt 2016-2017

Roger Johansen
Reiselivssjef avd Bodø, NNR AS



hva er et opplevelseskonsept?

 en samling utvalgte ressurser, produkter, 
tjenester og opplevelser,

 orkestrert rundt en kundereise fra a til å,
 dramatisert gjennom en fortelling eller et tema, 
 utviklet og levert ut fra bestemte verdier,
 kommunisert enhetlig til målgruppa.

hel ved fra start til slutt

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


markedssegmentenes økonomiske potensial



vår konseptoppskrift

Kundetype

Bedrifter

NNR

Gode 
hjelpere

Destinasjons-
selskap

felles utviklingsprosess

kundeinnsikt og personasutvikling!



Pilot-
destinasjoner

Nordland Troms Finnmark

Workshop 1
1.-2. mars 8.-9. februar 23.-24. februar

Workshop 2
19.-20. april 9-10 mars 5.-6. april

Workshop 3
24.-25. mai 12-13 mai 3.-4. mai

TESTING
Juni-august Juni-august Juni-august

Workshop 4
12.-13. oktober 25. oktober 18. november

segmenter: velværeturisme kulturturisme fugleturisme



http://northernbirding.no

http://northernbirding.no/


http://northernculture.no

http://northernculture.no/


http://northerntimeout.no

http://northerntimeout.no/




avrunding



«KA TÆNKE DÅKKER?» med NNR

https://play.kahoot.it/#/lob
by?quizId=a189a3d5-f0c2-
414e-9bf6-4b1369234299

https://play.kahoot.it/#/lobby?quizId=a189a3d5-f0c2-414e-9bf6-4b1369234299


takk for oss!
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