


Er du vennlig nok?

- Trondheim, reiseliv og vennlighet

Manifestasjon 2013 i Trondheim



Hva er forskjellen som utgjør forskjellen?

Hvorfor er det sånn at enkelte ting legger vi merke til 

– mens andre ting glemmer vi?

Hvilke kjennetegn har de –

Synsinntrykkene

Opplevelsene av lyd 

Følelsene 

Luktene  

Smakene

som biter seg fast i oss, til felles?



Verdier – en del av merkevaren

Som avsender:

Hva er det vi byr på?

Hva gjør det med oss selv?

Som mottaker:

Hvordan oppleves det av andre?

Hva blir resultatet?



Målet i dag

Hvordan kan vi påvirke oss selv og andre?

Hvordan kan vi vise verdiene våre?

Og hvorfor VENNLIGHET er løsningen.



Reiseliv handler om påvirkning

DEFINISJON!

Du tenker, mener og handler annerledes etter at du har 

blitt utsatt for påvirkningen.

Opplevelsene gjør at du endrer oppfatningen du i 

utgangspunktet hadde.

Er påvirkningen sterk, har den lang holdbarhet. 

Er den veldig sterk, ønsker du å dele den med mange. 



Reiselivets gleder
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Hvordan kan du påvirke deg selv og andre?



Det som virkelig betyr noe - VERDIER

Hva er bra for oss?

Hva er det som ikke er bra for oss?

Verdier er det som er avgjørende for: 

- Hvem oppfatter vi oss selv som?

- Hvem ønsker vi å bli oppfattet som?

- Hvem blir vi faktisk oppfattet som?



Hvem vil vi i Trondheim være?

Reiselivet er en systematisering og tilrettelegging 

for at andre skal få oppleve effekten av at vi er oss selv

– og at vi er villige til å by på det til dem som kommer hit. 

Hva er det vi kan påvirke?

MENNESKER SOM MERKEVAREBYGGERE





Merkevaren Trondheim – trondheimere

Hva er det vi sier?

Hva er det vi gjør?

Hvordan er vi mot hverandre?

Hvordan møter vi dem som kommer hit?

Hva er vi stolte av?



DEFINISJON!

Å møte deg selv, andre mennesker og situasjoner 

med positivitet.

Vennlighet er svaret



Vennlighet – en del av merkevaren 

Trondheim

Hvorfor vennlighet?

Hvordan vennlighet?

Hva er det du kan gjøre?



Hvorfor vennlighet i Trondheim?

Det sunneste vi kan gi oss selv – totalt uten bivirkninger

Vi lever i en verden hvor vi trenger det – og hvor andre 

trenger det

En verdi som gjør det enkelt å påvirke deg selv 

– og til å skape den påvirkningen du ønsker å ha på andre

VENNLIGHET ER OGSÅ SELVFORSVAR!



Hvordan vennlighet i Trondheim?



Hvordan vennlighet i Trondheim?

Velkommen til trening!

Hvordan er treningsopplegget for vennlige Trondheim?

Hvilke øvelser er det du kan starte med?



DET VI SIER

ØNSKET RESULTAT

KROPPSSPRÅK



Hva gjør vi nå?



Se hverandre

Hør hverandre

Forstå hverandre

Opplev at vi er en del av 

noe større enn oss selv

Hva gjør vi nå?



Ta din del av ansvaret!

#VennlighetenKommer




