
Visit Nordmøre og Romsdal:
Felles strategisk posisjon 
Angvik, 6. mai 2015



Nytt destinasjonsselskap - felles strategisk plattform
Basis for visuell profil, markedskommunikasjon - og utvikling av destinasjonen



Slik de fleste tenker resultatoppnåelse 
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Planer &
aktiviteter

Resultater

Forretnings-
mål



Slik resultater i virkeligheten skapes 
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Planer &
aktiviteter

Resultater

Forretnings-
mål

Oppfatning i
omgivelsene

Skaper
adferd

• Stole på
• Anbefale
• Kjøpe av
• Reise til
• Investere i
• Bevilge til
• Jobbe hos

• Kunder
• Partnere
• Myndigheter
• Opinion
• Media
• etc



Sterke posisjoner oppfyller fire kriterier

Tydelig Relevant

Unik Attraktiv



Posisjonering dreier seg om å møte behov

Organisasjonens egenskaper

Målgruppenes behov

Funksjonelle behov

Identitetsmessige behov

Emosjonelle behov

Symbolbruk

Sosiale verdier

Produktegenskaper



Modell for strategisk posisjonering

Konseptkjernen

Merkevareløftet  
Sammendrag  av  
merkevarens  relevante  
differensiering

Hvorfor  bare  vi  kan  levere  
dette  og  hvorfor  det  er  
relevant  for  målgruppen

Analogi  1

Analogi  3 Analogi  4

Analogi  2

Kjerneverdier

Merkevareløftet  er  
et  kort  sammendrag  
av  merkevarens  
relevante  differen-
siering  og  grunn-
laget  for  denne Visuell  identitet  

utrykker  merkevare-
personligheten  i  
bilder  ved  å  bruke  
analogier.  Hvis  
merkevaren  var  en  
bil,  hvilken  bil  ville  
den  være?

Konseptkjernen  er  
den  drivende  ideen  
bak  merkevaren  
uttrykt  i  få  ord.  Lett  
og  huske.  

Merkevarens  DNA,  
kjerneverdiene,  
utgjør  fundamentet  
for  plattformen



§ Spektakulære fjorder, kyst og naturfenomen

§ Fersk sjømat og kystspesialiteter

§ Naturbaserte aktiviteter

§ Levende kystkultur

Frisk - Ekte  - Eventyrlysten  - Åpen

Norway – powered by nature
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Omfattende prosess 

Dato Gruppe Tema

18.03 Styring Analyse, veivalg

24.03 Næring - Molde Innspill

24.03 Næring - Kristiansund Innspill

08.04 Næring - Surnadal Innspill

15.04 Næring Åndalsnes Innspill

28.04 Styring Strategisk posisjon + strategi

06.05 Alle Presentasjon/lansering
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Dette vil dere oppnå
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Få gjestene til å bli lenger Få flere til å komme hit

Få gjestene til å legge igjen mer penger (aktiviteter).



Disse målgruppene vil dere nå
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Privatmarkedet, 
voksne uten barn

Konferanse / 
arrangementsmarkedet

Primært det norske markedet



Strukturelle grep og forutsetninger

• Økt samarbeid 

• Bedre tilrettelegging

• Vertskapsrollen må frem

• Tydeligere pakketering
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Natur
Attraksjoner
Opplevelser
Aktiviteter
Rekreasjon



Tilbakemeldingene på skissene

Posisjon + -
Der fjell møter kyst
(natur)

• Natur trekker – vilt, 
vakkert & variert

• Får ikke frem produktene 
• Får ikke frem vertskapet

Lave skuldre
(rekreasjon)

• Gir et high-end 
inntrykk

• Lavterskeltilbud 

• Vi har ikke produktene nå
• Må vise mer aktivitet/ 

natur

Rike opplevelser
(opplevelser)

• Dette er mye av det 
vi er & har

• Får frem fyrtårnene 

• Mangler naturen 
• Synliggjør ikke vertskapet

Tøffe utfordringer
(aktiviteter)

• Naturskapt 
fornøyelsespark

• Skaper 
oppmerksomhet

• Liten målgruppe, de
finner oss uansett

• Kan skremme andre
• Har ikke nok guiding/ 

tilbud 
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Nordmøre og Romsdal er…

• Værhardt

• Skiftende

• Røft

• Spektakulært

• Utfordrende

• Kontrastfylt 

• Annerledes

• Varmt/raust
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Dette tar vi med oss videre

Tilrettelagt 

Vertskapet

Variasjonene Kyst, fjell og 
dal

Fyrtårnene –
og ”det 

hemmelige”

Råvarene

Rekreasjon 
gjennom 
aktivitet
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Salgsargumentene

§ Spektakulær, variert natur 

§ Unike opplevelser

§ Aktiviteter (produkter)

§ Raust vertskap
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friske opplevelser 
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Friske opplevelser

Verden er full av pene, behagelige – og forutsigbare reisemål. Solstoler, 
fargerike paraplydrinker, klorfylte basseng, lekeland og friserte 
golfbaner så langt øyet kan se. 

Nordvestlandet er motsatsen til ”Syden”. Hos oss er det vilt, ekte og 
variert. Her finner du en dramatisk kystlinje, alpine fjell, frodige dalfører 
- og unike opplevelser. Alt innenfor en kjøretur på en time eller to.

Mange kjenner suget i magen når de tar seg ned de skarpe hårnåls-
svingene i Trollstigen, kjører Atlanterhavsveien mens sjøsprøyten vasker 
over bilen, eller balanserer på Romsdalseggen. I tillegg har vi alle de 
uoppdagede perlene. Nordvestlandet er rett og slett fullt av naturskapte 
fornøyelsesparker. 

På Nordvestlandet tror vi rekreasjon ikke handler om å koble av, men 
om å koble på. - Være aktiv og bruke sansene. Guidede toppturer, 
randonee i alpint landskap, havkajakk. Nyte noen sommerdager på en 
fjellseter, eller fiske verdens hviteste torsk? 

Vi som bor på Nordvestlandet, lever tett på denne naturen. Og vi gjør alt 
vi kan for at våre gjester skal reise hjem med rike minner i bagasjen, 
fulle av inntrykk de gjerne deler med andre. 

Naturlig Raus På hugget
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friske opplevelserfriske opplevelser
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frisk natur
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frisk smak

friske folk
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frisk opptur
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frisk bris 
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frisk bris 

frisk hverdag
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frisk smak
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friske toner
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frisk røst
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friskt engasjement
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frisk satsing
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friskt



Hva betyr posisjonen i praksis?

Page 33

Destinasjonen

Hver aktør Hver og en av oss



Opplevelser
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Aktiviteter 
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Vertskap
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Overnatting  
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Mat
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Posisjonen skal befestes gjennom prosjekter
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Identitetsprosjektet Samarbeid Produktutvikling

Markedskommunikasjon Mediekommunikasjon Fjord Norge + Visit Norway




