
Eivind W. Christiansen, 
Produktdirektør, FINN.no reise

Trender og produktutvikling
i et globalt og digitalt konkurransebilde

@eiwchri
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Hva skal jeg snakke om?

• Markedstrender

• Prioritering

• Fart

• Differensiering

• Personalisering



Trender

• Konsolidering i markedet
– Noen få store selskaper, med mye cash

• Alternativ overnatting

• Fra prissammenligning til 
produktsammenligning

• Voice og maskinlæring



WEB UI MOBILE UI

Desktop

Desktop æraen

Mobile

Smarttelefon æraen
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I’ve failed over and over and over again
in my life and that is why i succeed!

MICHAEL JORDAN

• Hva skal man gjøre når det er så mye man kan gjøre?

• Hva gir mest verdi og hvordan levere best på brukerens forventninger?

Prioritering



Hygiene Konkurranse WOW!



Gjøre de riktige tingene
Gjøre tingene riktig

MÅLSTYRTBRUKERORIENTERT ITERATIVT



FINNsk arbeidsprosess «snurren»



Fart

• Mean and lean

• Fart er den viktigste faktoren for å 

lykkes på mobil

• 40% av brukerne forlater en side som 

bruker mer enn 3 sekunder på å laste



Differensiering



Hva skjer når kundene velger konkurrentens 
produkt fremfor ditt produkt?

Og hvordan kan dette forhindres....?



Differensiering

Når alle gjør det samme, hvordan skal man da vinne kundene?

• Kundeopplevelse.

• Trygghet.

• Tydelig hva du er. Kundeløfte

• Lokal tilstedeværelse med lokal kundeservice.

• Lokal produktutvikling og tilrettelegging.

• Levere over forventing hver gang.



Personalisering

• Ta kunden din på alvor, vis at du vet hvem de er og skreddersy 

opplevelsen for dem.

• Forstå hvordan du kan bruke data, uten å bryte med 

personvernlovgivningen.

• Møt brukeren der den er 

• Hva var din beste kundeopplevelse?

I følge Netflix, kommer 75% av tv serie konsumet fra 
personlig anbefalt innhold.



Anbefalinger

• Differensier deg! 

• Sett kundene i fokus

• Prioriter ressursene riktig

• Lag unike opplevelser





TAKK FOR MEG!

@eiwchri


