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AGENDA

1. Se etter gull der andre ser gråstein

2. Bærekraft kan være alt – finn det som er riktig for din bedrift

3. Gjør det attraktivt for kunden

4. Kommuniser med hjertet og vær ærlig

5. Vær bevisst på dilemmaene du står i, og når du kommuniserer hva



SE ETTER GULL 
DER ANDRE SER 
ETTER GRÅSTEIN









VINNERNE

«eo» (Sustainable SourceCode)

En reiseportal, der de reisende 
kan velge sine eventyr basert 
på bærekraftige søkekriterier, 
og velge mellom tre 
bærekraftige nivåer: 
«standard» alternativ med fly, 
«eo» alternativ med fly og tog, 
eller «eo +» med tog.

«sustainability score» (TRAVL) 

Visualiser fotavtrykket i våre reiser -
før du velger. Press på flyselskapene 
og bevissthet for den reisende.
Løsningen deres inkluderte 
gamification slik at reisende kan 
konkurrere med kollegene og 
vennene sine for å tjene flere 
poeng.

«travelite» (Snackathon)

Løsninger for flyselskapene for å 
motivere de reisende til å ta med 
mindre bagasje på flyet. Lettere fly 
= mindre drivstoff = mindre 
belastning. Måler vekten av tillatt 
bagasje, sammenlignet med den 
faktiske vekten på bagasjen ved 
innsjekking. 

JURY
50% idé - 50 % UX og teknologi

ANSATTE I BERG-HANSEN
Beste idé 

JURY
Løser et bærekraftig problem
– med minimal innsats



Mari S. Førde
Møller Medvind







BÆREKRAFT 
KAN VÆRE ALT –
FINN DET SOM 
ER RIKTIG FOR 
DIN BEDRIFT





GOD REISE
1. Klimabevisste produkter og rådgivning
2. Etikk i alt vi gjør
3. Ansatte - vårt viktigste virkemiddel
4. Kommunikasjon og åpenhet



KLIMABEVISSTE PRODUKTER 
OG TJENESTER
REIS SMART





ETIKK I ALT 
VI GJØR





ANSATTE
VÅRT VIKTIGSTE 

VIRKEMIDDEL





KOMMUNIKASJON 
& ÅPENHET





GJØR DET 
ATTRAKTIVT FOR 

KUNDEN









KOMMUNISER 
MED HJERTET 

OG VÆR ÆRLIG



Kilde: Kjersti Fløgstad, FutureNow Consulting

“Because the purpose of 
business is to create a 
customer, the business 
enterprise has two--and 
only two--basic functions: 
marketing and innovation. 
Marketing and innovation 
produce results; all the rest 
are costs. Marketing is the 
distinguishing, unique 
function of the business.” 
Peter Duckert



VÆR BEVISST PÅ 
DILEMMAENE DU 
STÅR I OG NÅR DU 
KOMMUNISERER 

HVA







Markedsføring fremover handler ikke 
om hva du sier – men hva du gjør! 





TAKK 
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