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1) Innledning og bakgrunn. Trenger vi ny drakt? 

2) Hvordan oppfattes Norge som reisemål i dag i våre 

viktigste markeder? 

3) Hvilke behov har turistene? 

4) Hvilke målgrupper er mest interessante for Norge? 

5) Tydeligere Norge   

6) Hvordan skal vi markedsføre Norge i 2013? 

Norge i ny drakt 
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Et solid kunnskapsgrunnlag om 
målgruppen 

Kunnskap om  

forventninger til  

aktiviteter og  

destinasjoner 

Kunnskap om  

motiv for å reise 

 på ferie  

Kunnskap om  

oppfatningen av 

Norge og 

konkurrentene 

Robuste 

markedsstrategiske 

beslutninger 



Komme bort fra 
den hektiske 
hverdagen 

Emosjonelle 
behov 

Ha det moro 
sammen 
med andre Oppdage nye og 

interessante steder 

Egenskaper 
ved 

destinasjonen 

Vennlige 
mennesker 

Interessante 
attraksjoner 

Vakker 
natur 

Aktiviteter 

Stå på ski 

Besøke 
museum 

Observere 
naturen 

Sjøfiske 

Avslappet 

Aktiv 

Destinasjonens 
personlighet 

Autentisk 

 
Ideal ferien kan deles inn i ulike områder  

Ideal 
ferien 
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vakker natur 

uberørt natur 

Stille 

omgivelser 

dyrt 

natur som gir muligheter 

for utforskning 

gjøre vinter-

aktiviteter 

(hundeslede, 

snøscooter etc) 

observere 

naturfenomen 
oppleve 

villmark 

observere 

naturen 



Grunnleggende egenskaper ved en ferie: 
En ferie i utlandet må alltid være et brudd 
med den hektiske hverdagen! 

Komme seg 
bort 

Oppdagen nye 
og intressante 

steder 

Være sammen 
med andre 

Source: Qualitative focus groups and quantitative survey  

Svært ofte vil man lære noe nytt og 

utvide horisonten 

Hvordan leverer Norge på disse 
egenskapene? 



Målgruppe: Utforskere 

Hva søker de? 

Utforske ny steder; natur, kultur og 

levemåte, lokal mat og tradisjoner.  

 

Påfyll av ny energi og utvide horisonten 

 
Hvem er de? 

Høyere utdanning, erfarne reisende, reiser                     

uten barn og er komfortable med digitale                  

verktøy. 

 



To 
hovedtyper 
utforskere 

Aktive utforskere: 
Får ny energi ved å være fysisk aktive 

i naturen. Vil gjerne vandre,  

sykle, fiske eller lignende. Noen vil 
kombinere mange ulike aktiviteter 

andre fokusere på en. Denne 
gruppen befinner seg hyppigst i 

land nærmarkedene og i Norge. 
 

Nysgjerrige utforskere 
Vil utvide horisonten og lære nye 

steder å kjenne. Vil ha mer 
kulturelt innhold  i kombinasjon 

med naturopplevelser og 
roligere fysisk aktivitet. De liker 

sightseeing, rundturer. 



 



Må berike merkevaren Norge 

Troverdig 

Unik 

Attraktiv/ 

relevant 

Aktiviteter 

Natur 

Kultur 



Må levere på grunnleggende behov:  

For å bli vurdert som et fullspekket reisemål må vi vise at 

en ferie i Norge er en sosial og variert opplevelse:  

1. Fra kun natur til natur og kultur 

2. Fra passiv observasjon til aktiv deltakelse 

3. Fra øde og isolert til åpne, levende og tilgjengelige samfunn 



levende 

kystkultur 

spektakulære fjorder, 

kyst og naturskatter 

natur-

baserte 

aktiviteter 

 

fersk sjømat og kystens spesialiteter 

 



“I fabrikkene 

produserer vi 

kosmetikk; 

 

I butikkene selger vi 

Håp” 
 

Charles Revson, 

Grunnlegger av  

Revlon Cosmetics  

Merkevarer må svare på fundamentale menneskelige behov 



Frisk og uformell med sjarm og dybde som engasjerer,   
i tråd med merkevareverdiene: 

Gjør det enkelt å velge Norge:  

-Bevis at det ikke er langt unna 

-Gjør det lettere å planlegge og 
bestille   

-Foreslå reiseruter, tilby pakker, 
vis variasjon i opplevelsestilbud 

-Gjør det enkelt å delta, 
kombinere, se og gjøre mye 

-Vis at det er tilgjengelig for 
gammel og for ung 

 

Engasjerende og uventet: 

-Frisk og direkte 
kommunikasjon 

-Fortell en historie, som gir 
bildene merverdi og som går 
forbi det åpenbare og 
funksjonelle 

-Fokus på turisten sine behov 
uavhengig av geografi og 
organisering 

 

Frisk   Ekte  Eventyrlysten  Åpensinnet

  



Tone of Voice 









































«Another word for creativity is 
courage» 

 
          
     George Prince 



 Sigrid Oterholm Hoem 
 sihoe@innovasjonorge.no 
  

         

8  www.innovasjonnorge.no   

8  www.visitnorway.com 

8  www.visitnorway.org  

  youtube.com/visitnorway 

 

 

 

 

 

Tusen takk for oppmerksomheten! 
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