


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. 



http://bit.ly/2lCVZXa





➢Rett gjest 
➢På rett tid
➢På rett sted 



Rett gjest :
Godt forberedt og nysgjerrig ved ankomst,
hensynsfull underveis, 
heftig og begeistret ved avreise. 



Foto: signe Jungersted



Hensikten med dagens workshop?

Bli kjent med verktøyet strategisk kompass og hvordan det kan brukes til å ta 
gode strategiske valg basert på kunnskap om; 

• Hvilke gjester vil vi ha? 

• Hvilke gjester vil lokalbefolkninga ha?

• Hvem er rett gjest, hvor og når?  

• Har vi det som skal til eller må vi utvikle noe for å være aktuell for ønsket 
målgruppe? 

• Hvordan må vi jobbe for å få rett gjest på rett sted til rett tid 

• Hvordan kan reiselivet bidra til å skape gode lokalsamfunn å bo i og 
besøke? 



Riktige opplevelser til riktige kunder gir:
• Høyere betalingsvilje

• Mer fornøyde gjester som bidrar til mer salg – kunden er den nye markedsføreren

• Differensiering – ikke kopiere hverandre men ha ulike opplevelser til ulike kunder

• Mer omsetning og mer penger igjen i lokalsamfunnet

• Mindre slitasje på lokal kultur og natur

• En profesjonalisert og mer bærekraftig helårsnæring

• Finn din drømmegjest - gjør deg lykkeligere!

• Med fokus på kundebehov – smarte ressursbruk 

• Mindre friksjon. Et reiseliv som spiller på lag med lokalbefolkningens verdier og 
levesett, gir positiv merverdi.  

• osv. 

= ØKT VERDISKAPING 
( RASKERE )





Kilde: Digiqom, Kasasa og Gemalto













What’s Next in Travel: Nature Treks, Trips to the 
Past and Conscious Dining
By Airbnb · February 11, 2020

https://news.airbnb.com/2020-travel-trends/

https://news.airbnb.com/author/airbnbpress/
https://news.airbnb.com/2020-travel-trends/


Hva du ønsker å oppleve er
viktigere enn hvor du drar!



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



Merkevarer bygges 
gjennom relasjoner, gode 
kundeopplevelser og 
fortellinger som deles, 
ikke så mye gjennom det 
vi selv sier.

Tore Schning Olsen_www.nordnorge.com_Traena



Gjesten sammenligner opplevelsen, med de beste 
opplevelsen de har hatt / hørt om fra andre. 





Hvordan treffe blink?



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 



Family 
memorymaker

(Familie)

Nature lover
(Naturelsker)

Wellness
indulger
(Velvære)

Culture lover
(Kulturelsker)

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)

Culture
specialist

(Passion Rød)

Target group:

Your time

(Tid til deg selv)

Close to yourself

Target group:

Togetherness

(Vær i lag)

Close to each
other

Målgruppe:

Culture

(Inn i kulturen)

Immersed into the
local culture

Target group:

Outdoors

(Ut i naturen)

Empowered by nature

Epic seeker
(Episk)

Bucket lister
(Bucketlist)Sustain stability

in your life
Broaden your

horizon or testing 
your boundaries

Being a better version of
yourself

Being part of something
larger than yourself

Target group:

Icons

(Må ses)

Attraksjons-
jakt

Strategic compass for Northern Norway













10 min 
pause



Hvem er drømmegjesten?

Kilde: pixabay.com



Rett gjest På rett tid På rett sted 



Family memorymaker
(Familie)

Nature lover
(Naturelsker)

Wellness indulger
(Velvære)

Culture lover
(Kulturelsker)

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) 

? ? ? ? ?

Verktøy #1 - Personas



Fra mat & drikke:
• Bilder av mat på fat
• Restaurantlisting
• Råvarer  

Til mat & drikke:
• som symbol & ritual
• som en inngang til kulturen
• som identitet
• som knytter folk i fellesskap 
• som beriker og styrker opplevelser
• som formidler av kultur og kulturarv 



Hvilke kundebehov er viktigst? 
Troverdighet og kred?

De beste råvarene?
Lære selv? 

Ønske om at andre skal lære?
Ivareta tradisjoner?
Gjøre noe sammen?
Utfordre seg selv?

Feire?
Livsstil og helse? 

Høste av naturen? 
Forstå en destinasjon og kultur? 

Hygge?
Bli mett?
med flere..

Hvilke kundebehov matcher deg best? 



Fokus på gjestens behov!

Reason to go!

Reisefølge

Kjærnebehov

Hjertepunkter i leveransen ☺

Smertepunkter i leveransen 

Gåsehudpotensialet



Meningsfulle opplevelser?

• Å lært noe? 

• Ekte og autentisk? 

• At vertskapet har eierskap til det de leverer!

• En personlig transformativ opplevelse 

• At gjesten er med å skape opplevelsen

• Annet.. ? 



Eksempler på nye opplevelsesprodukt



Nasjonal kolleksjon



Stedsans.org

https://www.stedsans.org/




Vi må transformere våre 
ressurser til opplevelser!  



Øvelse 

Tenk deg at ……. er ressursen som skal transformeres 
til en opplevelse for din drømme gjest! 

• Hvilke verdier må opplevelsen levere på for både å 
imøtekomme gjestens behov, men også din? 

• Hvilke historier ønsker du at skal formidles? 

• Hvilken identitet ønsker du at skal bli formidlet?

• Hvilke verdier er viktig for lokalsamfunnet?



Treffer vi målgruppen?

• Hvilke gjester passer best og kan bidra positivt til lokalsamfunnet?

• Hvordan samsvarer leveransene i dag med ønsket målgruppes 
behov? 

– Kan vi levere til rett gjest, på rett tid og sted?

• Er det behov for opplevelsesutvikling slik at man treffer enda 
bedre på ønsket målgruppes behov?

• Hvem kan jeg samarbeide med for å levere bedre / mer  helhetlig?

• Kan vi justere leveransen / kommunikasjon for å treffe enda bedre 
på kundens behov?

• Kan vi lage helt nye opplevelser som når nye 
målgrupper? Til nye tider på året? 



Takk for meg!

For mer info:

Brand.nordnorge.com


