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Merkevarebygging i en
digital tid



Data, teknologi og 
digitale plattformer har gitt 
oss nye muligheter. 



Dagens forbrukere forventer

Hva som helst Hvor som helst Når som helst



Det stiller store krav til
dagens merkevarer!

Mer relevant Mer tilgjengelig Mer personlig
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Hva betyr
dette for 
markedsføring?
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Og er det forskjell på 
markedsføring
– og digital
markedsføring?



“MARKETING IS ALL ABOUT PUTTING THE RIGHT PRODUCT IN 
THE RIGHT PLACE, AT THE RIGHT PRICE, AT THE RIGHT TIME” 
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DEFINISJON

American Association of Advertising



“Digital” og tilgang til data 
har gjort oss til dårligere
markedsførere
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Vi har blitt mer
kortsiktige og taktiske –
med fokus på             feil

KPIer



ØKT OPPMERKSOMHET / ERINDRING

ØKT KJENNSKAP / TOP OF MIND

ØKT VURDERING

ØKT BESØK TIL KJØPSKANAL

ØKT SALG AV PRODUKT

MARKEDS-
ANDELSVEKST

FORRETNINGSMÅL
Hva skal vi oppnå? 

ADFERDSMÅL
Hva må folk gjøre?

KOMMUNIKASJONSMÅL
Hvordan får vi de til å gjøre dette?

Vi må sette harde mål, og
forstå sammenhengen
mellom kommunikasjon og
forretning
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Markedsføring handler om 
å påvirke valg



Vi må få så mange som mulig til å vurdere oss

KjennerKjenner
ikke

Øke kjennskap Øke lojalitetØke vurdering

Nye kunder Eksisterende kunder

Vurderer

Liker

Øke penetrasjon Øke gjenkjøp

Kjøper

Brede (betalte) kanaler Egne kanaler
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Penetrasjon er den 
viktigste kilden til
vekst

Kilde: B. Sharp: “How brand sgrow”



Dekning er den viktigste mediefaktoren som bidrar til vekst

Source: Nielsen UK Study of  contribution of media elements to campaign sales effect

61% Dekning Penetrasjon Andel



Digitale løsninger samsvarer ofte ikke med utfordringen

Reduksjon i TV seing

Lavere dekning / impact

Redusert salg

Høyt fokus på presisjon

Optimalisert på konverteringer

Lavere dekning
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Men det handler ikke
bare om hvor mange vi 

treffer – men hvordan vi 
kommuniserer med de, og

får de til å huske oss
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Merkevarebygging handler om å 
gjøre det enklere å velge



Fordi vi mennesker
er late…

Kilde: D. Kahneman: “Thinking Fast and Slow”
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Og emosjonelle

Kilde: D. Kahneman: “Thinking Fast and Slow”



3 prinsipper for markedsføring for å skape vekst

Ta en emosjonell posisjon 

i folks bevissthet

Fyll på med

nye kunder

Gjør det enkelt å finne deg 
og huske deg; konsistent og 

kontinuerlig

TilgjengelighetEmosjonerPenetrasjon
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Data og digitale plattformer 
gir oss fantastiske 

muligheter til             å være 
relevante og tilgjengelige 

gjennom hele kundereisen

Data for innsikt og aktivering



Men da må vi bruke digital riktig
– inkl. måle de riktige tingene

Bred dekning Kontinuerlig
tilstedeværelse

Invester for vekst Balanse mellom kort
og langsiktige tiltak
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Digital virker

Takeda

Økt kjennskap, økt
attraktivitet, økt salg

Økt kunnskap, økt vurdering, 
økt salg

Økt kjennskap, økt vurdering, økt
besøksandel



10 prinsipper for hvordan kommunikasjon mest effektivt bidrar til å 
bygge merkevarer og skape vekst

1. Målsettinger: Sett harde og sammenhengende mål

2. Penetrasjon: Gå for nye kunder først

3. Budsjettfordeling: Invester mest penger der de kaster mest av seg

4. Tilgjengelighet: Bli enklere å huske, for å bli enklere å kjøpe

5. Mediebudsjett: Invester nok for å vokse

6. Medievalg: Velg de kanalene som virker

7. Kreativitet: Gjør kreativitet til et kommersielt fortrinn

8. «Fame»: Bli berømt

9. Langsiktighet: Jobb langsiktig, det lønner seg

10. Måling: Vit om det virkerwww.effektboken.no

http://www.effektboken.no/
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TAKK FOR MEG!

Catharine@starcom.no


