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Program 

•  Kort om merkevarebygging 

•  Merkevarebygging som vekststrategi: Veien fra 0 6l 12 millioner på 12 
måneder 

•  Noen 6ps og prak6ske verktøy 



Hva er en merkevare? 



Your brand is 
what people 
say about you 
when you´re 
not in the 
room. 
 
- Jeff Bezos, CEO Amazon   



Akademisk versjon  

 
 
 

Summen av erfaringer, inntrykk og 
forventningene omgivelsene har 6l en 

virksomhet, en tjeneste eller et produkt 



Verdien av en sterk merkevare? 



Begrepsavklaring 

 
Merkevaren  

= 
Det vi er for kundene 

og omgivelsene  
(virkelig posisjon) 

 

 
 
 

Merkevarebygging 
= 

Hvordan vi teJer 
gapet mellom virkelig 

og ønsket posisjon 
 
 

 
Posisjonering 

= 
Det vi ønsker å bli for 

kundene og 
omgivelsene 

(ønsket posisjon) 
 



Strategisk merkevarebygging blir vikNgere 



Utvikling og megatrender 

1.  Digitalisering: Merkevarebygging blir mer komplekst 
        

 
2.  Globalisering: Konkurransen blir tøffere 

        

3.  Nye forventninger: Fra produktleverandør 6l 
samfunnsaktør 



Digitalisering 

1.  Økt kompleksitet i 
mediebildet 

 
2.  Flere røster 

3.  Tap av kontroll 



Globalisering 

1.  Verden blir mindre  

2.  Markedet blir større  

3.  Konkurransen blir hardere 



Nye forventninger 

1.  Fra produktleverandør 6l 
samfunnsaktør 

2.  Kunder og arbeidstakere 
foretrekker bedriOer som 
bryr seg 

 



-If you lose money for the firm I 
will be understanding. If you lose 

reputaNon I will be ruthless. 
- Warren Buffet 





Fra 0 til 12 millioner på 12 måneder

0 til 12 millioner på 12 måneder 



Stranden i Barcelona 



”Film In Norway skal markedsføre og selge unike norske 
lokasjoner og et profesjonelt serviceapparat til 
internasjonale TV, film og reklameselskaper” 

Forretningsidé 



Filmmarkedet eksploderer i Kina 

30% årlig vekst 15 nye kinoer, hver dag 

x15 



1: Innsikt                2: Posisjonering                  3: Utvikling        4: Gjennomføring 

Fra idé til marked 
På 1-2-3-4 



Valg av posisjon 

Lokasjoner 

Tillit 

Pris Tilgjengelighet 

Service 

Lokasjoner 

Tillit 

Pris Tilgjengelighet 

Service 

Film in Norway / Film in Norway / 



Kundeløfte 



Fra idé til identitet 



Første møte med Kina 



Bygd møter by 



Læring og perspektiver  



Business i Beijing 



Business i Beijing 



Første steg på norsk jord 



Milepæl 



Film in Norway i dag 



Fra 12 millioner ;l… 



Fra 0 til 12 millioner på 12 måneder

Strategisk merkevarebygging  



Markeds-
føring	

Strategiske	
allianser	

Relasjons-
salg	

Web	

PR	

Profil-
ering	

Sosiale	
medier	

DM	
Kina	

USA	

Norge	

Kina	



LocaNon Tour, Sponsorship, Social Media 



 
-  Vi har fåT et klart mål å styre 

mot eTer mange år i sikk 
sakk. Det har giT oss rik6g 
fokus og farten vi trenger.   

Joachim Lyng, Daglig leder Film in 
Norway 



Noen Nps og verktøy 
Strategisk posisjonering og 

merkevarebygging 



Merkevarebygging	

Merkevarebygging	

Posisjonering	

Posisjonering	

Posisjonering	 Merkevarebygging	



Start med innsikt i merkevaren 



7 gode spørsmål 

1.  Hva forbinder kundene oss primært med? 
2.  Hvem er kundegruppen vår? Hva kjennetegner dem? 
3.  Hvorfor bruker kundene oss?  
4.  Hvordan opplever kundene prisen på våre tjenester/produkter? 
5.  Hvorfor velge kundene oss foran konkurrentene? 
6.  Hvorfor velger kundene konkurrentene foran oss? 
7.  Mener kundene det noe som er unikt med oss? 



Ulike teknikker 

•  Hvilken bil ville du 
beskrevet oss som? 

•  Hva forbinder du med 
bilen du valgte? 



Start internt (av og Nl er det Nlstrekkelig)  

•  Bevisstgjør organisasjonen 
på kunden og merkevare 

•  Starter tankeprosesser 

•  Avdekker ulike oppfatninger 

Kundene 
betaler for 

kvalitet 
Kundene 

synes vi er 
for dyre 

Vi er liJ 
usynlig 

Kundene 
våre er 

opptaJ av 
status 

Kundene? 



Prioriter eksisterende og potensielle kunder 
eksternt 

 
•  Kunder svarer primært basert på erfaring 

•  Potensielle kunder svarer basert på forventninger 

•  Gapet forteller hvor vi bør seTe inn 6ltak 



Hva er vi 
 

Hva tror vi   
 

Felles mål, prioriteringer og Nltak starter med en 
ensartet oppfatning av nåsituasjonen 



Strategisk posisjonering og 
merkevarebygging 



1. Prioriter de vikNgste målgruppene og 
kundebehovene 

•  Hvem er de vik6gste 
målgruppene? 

•  Hva er de vik6gste 
behovene? 

Lokasjoner 

Tillit 

Pris Tilgjengelighet 

Service 



2. Bestem hvor vi skal være god, og hvor skal vi 
være best 

•  Hvem er de vik6gste 
konkurrentene? 

•  Hvor må vi være gode på for å 
bli vurdert/foretrukket? 

•  Hva er unikt og skiller oss fra de 
andre?  

Lokasjoner 

Tillit 

Pris Tilgjengelighet 

Service 



3. En posisjon skal være et aJrakNvt målbilde. 
Ikke gjør prosessen Nl en teoreNsk øvelse  







4. Oppsummer kort, forankre dypt og bredt 

•  Ansvaret for merkevaren 6lhører hele 
organisasjonen 



5. Alt starter på innsiden 

           Ønsket posisjon 

     AnsaTe      Kunder 

Forankre 

Levere 

Forsterke 



Takk for oppmerksomheten! 

www.Cndkommunikasjon.no	
	

Morten	Smidesang,	daglig	leder	og	seniorrådgiver	
997	54	147	

morten@Cndkommunikasjon.no	


