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Hvordan blir Content 
marketing det neste tiåret?



MEGATRENDER

DIGITALISERING

BÆREKRAFT

URBANISERING

PERSONALISERING



• Ulike biler hver dag

• Få eller ingen i og rundt 
storbyene vil lenger eie egen bil. 
I stedet leier man en førerløs bil 
ved behov 

• enkel tilgang blir viktigere enn 
eierskap. 

• Fordelene er mange; 
forutsigbare kostnader, mer 
trafikksikkert og effektiv bruk av 
ressurser.

URBANISERING



BÆREKRAFT



Bidrar til bedre folkehelse, 

mindre forskjeller og lavere 

forbruk



PERSONALISERING



DIGITALISERING

https://www.youtube.com/watch?v=OSkpTocTy7E


• Den globale markedsplassen gir oss større 
valgfrihet

• Vi forventer enkelhet og sømløshet i hele 
kundereisen

• Vi forventer at bedriftene tilpasser seg meg og 
mine behov og gir meg god kundeservice

• Vi blir introdusert for flere opplevelser 
forbindelse med våre kundeforhold 

• Vi leier mer og eier mindre og vi abonnerer på 
flere tjenester 

• Vi velger å handle av bedrifter som har gode 
verdier og som viser at de tar bærekraft på 
alvor

• Vi får en sterkere tilknytning til enkelte 
bedrifter og merkevarer fordi de gir merverdi 
og gode kundeopplevelser

• HVA BETYR 
TRENDENE 
FOR OSS 
KUNDER OG 
FORBRUKERE?





HVA HAR 
DETTE Å SI 
FOR 
FREMTIDENS 
CONTENT 
MARKETING?

1. Kunden

2. Marked

3. Produkt

4. Organisasjon



HERO

HUB

HELP

INNHOLD DET SØKES ETTER INNHOLD MED DYBDE 
OG RELEVANS

ENGASJERENDE INNHOLD ØKER BEVISSTHET, ENGASJEMENT 
BRUKEROPPLEVELSE

STORE INNHOLDS-KAMPANJER LEVERER AUTORITET, BEVISSTHET OG
ENGASJEMENT



HELP

● Help innhold handler om at du skal produsere 

innhold som svarer på det folk lurer på, og 

trenger hjelp til

● Søkeanalyse 

● Finne alle mulige søk i kategori og tema

● Kartlegge intensjonen bak ethvert søk

● Sorterer ut det som er relevant, prioriterer 

det som er viktigst

● Lager du innhold som svarer på det 

målgruppen lurer på





HELP

PÅ 3. PASS OVER SØK APRIL 2019:

● GASSPEIS FORBUDT







HELP

HVA ER INTENSJONEN BAK SØKET?

● PEIS UTEN PIPE



HUB

● Hub innhold er innhold som målgruppen 

engasjerer seg i, og helst ikke kan få nok av

● Innhold som gir en god brukeropplevelse

● Innholdskonsept bygget for en definert 

målgruppe

● En god podcast, et event, en landingsside,

en YouTube kanal eller Instagram konto

● Community og brukergenerert innhold 





Rent the Runways innholdsmarkedsføring

• Brukergenerert innhold og Word of
Mouth er hoved driverne for å verve 
nye abonnenter

• 94% av kundene kommer via organisk 
markedsføring

• Motiverer brukerne til å publisere 
innhold

• Republisering av brukernes innhold 







https://www.youtube.com/watch?v=jduWWeJiBPg








HERO

● Hero-innhold lages for en bred målgruppe

● Er innhold som skaper autoritet, kjennskap 

og engasjement 

● Innhold som berører

● Ofte video som går viralt eller native 

artikkel 



Hero innhold



HELP – HUB – HERO INNHOLD



OPPSUMMERING
1. Urbanisering, bærekraft, personalisering 

og digitalisering er de fire megatrendene

2. Skap innovasjon i både produkter og  

kundeopplevelser

3. Forstå intensjonen bak et søk. Og lag 

innhold som får kunden til å ville velge din 

bedrift eller din merkevare. 

4. Sats på «hub-innhold» mot ulike nisjer. 

5. La innholdsmarkedsføringen bli en del av 

en forretningskultur. Involver alle og skap 

engasjement internt. 
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