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Nye opplevelseskonsepter i nord



• Utviklingen har aldri gått så fort som i dag           

…samtidig vil den aldri mer gå så sakte som nå.             

• Fra serviceøkonomi til opplevelsesøkonomi

• Vi må venne oss til å ri parallelle innovasjonsbølger   

.

Endringsanalyse – fra i går til i morgen



Opplevelsene blir mer verdibaserte

Vi konkurrerer på opplevelsesverdi



Kundene er de nye markedsførerne

• Digitalisering er en viktig driver 
som blir stadig sterkere

• Teknologi og smarte 
tredjepartsaktører revolusjonerer 
markedet

• Betydning av delingsverdi øker

• Kundeopplevelsen er merkevaren. 
Vi må gjøre oss fortjent til 
merkevaren gjennom troverdighet 
i leveransen

PMO-modellen (Simonsen & Rosen)
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Nisjene strukturerer markedet

«Small is the new big»

• Kundene søker meningsfulle
individualiserte opplevelser

• Å snakke med kunden i hans egne 
kanaler er mest effektivt

• Fra masseproduksjon til en lang hale av 
nisjer

Å behandle kunden individuelt er blitt 
både mulig og nødvendig
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Konkurrentanalysen for Nord-Norge
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Ressurser i verdensklasse

Anvendbare ressurser

Levende byer og  lokalsamfunn

Produktportefølje

Signaturprodukter

Volumbyggere (kommersielle)

Merkevareposisjon

Distribusjons- og  salgsledd

Fremtredende nisjeprodukter
(tema, ++)

Strategiske allianser

BRA NOK?

UTFORDRINGER

UTFORDRINGER

BRA



Definisjoner

Å etablere og videreutvikle Nord-Norge som et helårs 

reisemål gjennom markedsføring, utvikling og tilrettelegging 

for salg av nordnorske reiselivsprodukter.

.

Hvordan endrer det måten vi må 
jobbe på?



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  



TilFra

 …til en always-on innovasjonskultur

 …til å invitere kundene inn

 …til sirkulære løp der markeds-
føring og utvikling 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



Hvorfor opplevelseskonsept?
• Konverteringsraten er lavere 

enn det attraksjonskraften 
skulle tilsi

• Reiselivsnæringen er i for stor 
grad preget av individuelle og 
fragmenterte produkter. Vi 
sliter med å levere på 
kundenes forventning og en 
sømløs leveranse

• Vi trenger en økt 
kundeorientert foredling av 
reiselivsproduktene i Nord-
Norge

• Opplevelseskonsepter er en 
arbeidsmåte som svarer på 
mange av de utfordringen vi 
står ovenfor 



Et opplevelseskonsept 
er 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

• og kommunisert enhetlig til 
målgruppa

Hel ved fra markedsføring til leveranse!



Teste opplevelseskonsept som ny måte å jobbe på:

• Northern Time Out. Velværeturisten (wellness). Samarbeid m/Visit Bodø

• Northern Culture. Kulturturisten. Samarbeid m/Visit Harstad

• Northern Birding – fugleinteresserte turister. Varanger

• Finansiering: Innovasjon Norge i Finnmark, Troms og Nordland, NNR, 
destinasjons-selskapene og bedriftene 

3 pågående pilotprosjekt



Forpliktende nettverksorganisering 
rundt et opplevelseskonsept

Kjerne-
aktivitet

Verdier

Kjerne-
fortelling

Ritualer

Enhetlig 
kommu-
nikasjon

NORTHERN 
BIRDING



2. Den tilgjengelige villmarka og 
nærheten til naturen

Northern Birding kjernefortellinger

1. Det spektakulære 
fuglelivet

3. Livet ved verdens 
ytterkant



Personas – kunden forstått i kontekst

• Kundeinnsikt basert på kundebehov og motiv
• Personas er arketyper skapt etter en inngående 

observasjon av potensielle brukere/kunder



BILLY BIRDWATCHER

BENNY BIRDER

FOTO-FRODE

NATURELSKER-NINA

NYBEGYNNER-NILS

Dagens kunder

Nye kunder

Northern Birding personas



Northern Birding personas

Student-
Sammy

Naturelsker-
Nina

Nybegynner-
Nils

Vennetur-
Vegard

Høy explorer-grad

Lav explorer-grad

På egenhåndOrganisert

Er interessert i fugler og 
naturopplevelser, men har 
ikke reist så mye for å se fugl 
før. Øyner sin livs ferie i 
Varanger. Vil lære å bli en 
bedre fuglekikker, men 
trenger hjelp og 
tilrettelegging. Typen som 
kan få reisen i 50-års gave 
eller som tar med familien. 
Utenlandsk og norsk.

Er mye på natur-reiser rundt i 
både Norge og utlandet, men 
har ikke vært i Varanger før. 
Liker å se på fugler, å lære 
noe nytt om natur og 
friluftsliv og bevege seg i 
naturen. Reiser gjerne med 
partner eller venner. Er fra 
hele landet.
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Tilrettelegging i hele kundereisen





Konseptsider på web og i sosiale media

www.northernbirding.no

www.northernculture.no

www.northerntimeout.no





Eksempler på nye opplevelsesprodukter



Eksempler på nye opplevelsesprodukter



Eksempler på nye opplevelsesprodukter



Fokus på brukerinnsikt i denne fasen
Noen ganger er det like viktig 

å lytte, som å snakke

• Tilbakemeldinger på 

konseptsidene

• Testere som har gitt 

tilbakemeldinger på 

kundereisen og enkeltprodukt

• Evalueringer fra bedriftene


