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Litt om Hasselknippe

Hasselknippe Consulting ble startet i 2016 
av strategisk rådgiver Kari Hasselknippe.

Med sine 25 års erfaring i hotellbransjen, 
hvorav 14 år som salgs og markedsdirektør i 
Grand Hotel Oslo, har Kari forestått 
paradigmeskifter for både norske og 
internasjonale oppdragsgivere.

Kari spesialiserer seg på strategiske 
merkevarer som skaper topplinjevekst.



Hasselknippe



Hvem er Hasselknippe



Noen kunder







Definisjon på merkevarebygging

• Merkevarebygging er å gi en merkevare verdier, slik at kjøperen får en 
følelse av at han/hun har kjøpt mer enn bare produktet. 
Merkevarebygging går ofte ut på at man 
tilfører produktet et symbol eller logo, som etter flere år 
med markedsføring skal føre til at kundemassen forbinder produktet 
med kvalitet og/eller visse egenskaper og fordeler, og over tid utvikler 
tillit til produktet.

https://no.wikipedia.org/wiki/Merkevare
https://no.wikipedia.org/wiki/Produkt
https://no.wikipedia.org/wiki/Symbol
https://no.wikipedia.org/wiki/Logo
https://no.wikipedia.org/wiki/Markedsf%C3%B8ring


Kjente merkevarer som gir assosiasjoner



Hvordan bygge 
en sterk merkevare

"Branding is both how you inspire 
and attract others to you in the first 
place, but it's also how you position 
yourself as a creative expert who 
can deliver on that promise" 
- Kathleen Shannon

Your voice + Your vision + Your 
visuals = Your brand
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Steg 1:
Brand utvikling eller merkevareutvikling

Hvem er du, hvor vil du og hvem snakker 
du til? 

En tydelig strategi er grunnmuren i all 
merkevarebygging 

Merkevarebygging handler om:
📌 å skape trygghet og tillitt over tid 
📌 å påvirke målgruppens valg slik at du 
blir valgt fremfor konkurrenter. 

Når kunden har tillitt til deg får du lojalitet 
og du kan bli foretrukket igjen og igjen. 



📌 Produkt: Hva har du?/unikt?

📌 Konkurrenter : SWOT-analyse

📌 Marked: Hvordan er det?

📌 Målgrupper: Hvem kjøper av deg?

📌 Trender: Tendenser i din bransje? 

📌 Historie: Hvilket inntrykk har kunder i        
dag? Hva sies om deg/tilbakemeldinger?

Steg 1:INNSIKT





Steg 1:Din Business

1. VISJON

- Skal si noe om din ideelle fremtid

- Hva skal du være for dine kunder? For samfunnet? 
Skal vise vei, inspirere, gi verdi



Visjon 

- DISNEY

”Make people happy.»

Denne visjonen kan gå i oppfyllelse hver dag, og blir fornyet hver dag. 
Det er også en inspirerende visjon for de ansatte. På spørsmålet «hva 
jobber du med?» er det mer givende å si «jeg gjør mennesker glade,» 

enn for eksempel «jeg vagger rundt i et kostyme dagen lang.»



Visjon 

STATKRAFT 

«Vi vil møte verdens behov for renere energi.»

Det er noe Statkraft kan jobbe mot, noe alle ansatte kan bli inspirert av, 
og som kan nås samtidig som det alltid må jobbes videre mot. Det er i 

tillegg en edel sak for kloden vår. 



Steg 1: Din business
- 2. DIN HISTORIE

- Hva er din overordnede fortelling?

- Dine verdier

- Hva er dine unique selling points?

Ditt USP er det som gjør at din virksomhet skiller seg ut. Det er hva 
som gjør deg forskjellig og som gjør at du fortjener en plass i dine 
kunders liv. 



Steg 1: Din business

- 3. MÅL

Hvilken posisjon ønsker du å ta?

Hvor er du og din business i dag, og hvor ønsker du å være om 3-5 år?



Oppgave 

- Hva gjør deg unik?

Tips: 
Vær tydelig på hvem du er og 
hva du er GOD på. 

Vær deg selv! 
Vær menneskelig 



Steg 1: MÅLGRUPPE

- Kjenn dine kunder

Kundene vil vite hvem du er og hvordan du kan lage deres liv bedre
Hvordan kan DU løse deres problemer?

Derfor må DU gå inn i deres hoder og forstå hva de trenger, hvilken 
livsstil de har, hvordan de oppfører seg osv. 



Målgruppe- hvem snakker vi til?

Komponent Beskrivelse

Mål Behov som må oppfylles, ansvar?

Problem/utfordring Hva hindrer dem?

Spørsmål? Hva mer ønsker de å vite?

Påvirkning Personlighet og hva liker de?

Nøkkelord/strenger Hvordan og hva søker de på?

Engasjement Hvordan får du deres oppmerksomhet?

Kanaler Hvor finner du de?



Steg 2:
Merkevareprofil og identitet

Design er mer enn en logo og en fargepalett. 
Design er nøye gjennomtenkt og utformet for 
å skape følelser og engasjement hos en kunde 
eller gjest. 

Når vi vet at hele 80% av forbrukere tar 
avgjørelser basert på følelser fremfor fakta blir 
det enklere å forstå hvorfor en rebranding kan 
være viktig. 



Eksempel: Frogner House  

Visjon:

«Alle trenger et sted 
de kan kalle hjem». 

Slagord:
»Welcome Home»





Emballasje



Emballasje



Steg 3:
Kommunikasjon og spredning

Når du har besluttet hva merkevarene skal være i folks hoder  
så sørg for å forsterke dette! I ALLE LEDD MED KUNDEN.  

📌 Analyse

📌 Innholdsproduksjon;  foto, video, tekst, audio, animasjon

📌 Spredning; sosiale medier, PR, Influencere, 
samarbeid/partnerskap)



Foto, Grini Hjemmebakeri



Kunder i dag....
• Lager profiler på Facebook, Instagram osv og forteller omverden 

hvem de er eller vil være

• De assosierer seg med merkevarer som de føler stemmer med seg og 
sin profil

• De liker og deler bilder, videoer og merkevarer

• De liker å fortelle historier ”real time” der folk er

• Ønsker et nært forhold til merkevarer (tett på)

• Har forventning om rask respons på spørsmål og henvendelser

• Kundene er alltid PÅ



Kjøpsprosessen snudd

I dag er 60% av kjøpsprosessen gjort før en kunde tar kontakt med deg.

Det er mye av grunnen til at produksjon og formidling av verdifullt 
innhold er helt sentral innen digital markedsføring. 



Inbound Marketing



Innholdsmarkedsføring

Content Marketing og Storytelling!

- I reklame skriver man om produktets 
fortreffelighet og dets unike egenskaper. Vi 
skal snakke om løsninger, anledninger og 
metoder og forsøke å gjøre leseren mer 
inspirert, motivert og bevisst! 





Reklame er plagsomt

-



Synlig på nett

• Eide medier: der alt begynner
De kanaler du selv kontrollerer (SEO + innhold)

• Fortjente kanaler: andres positive omtale av deg

• Betalte kanaler: promoter innholdet ditt



Synlig på nett

• Vi sjekker mobilen vår 40-150 ganger per dag, dvs
fra hvert 24 min. til hvert 7 min. 

• 80% av all vår nettbruk brukes på nyheter og 
sosiale medier

• 52% reisende sier at sosiale medier har påvirket 
deres reiseplaner 



Kommunikasjonsstrategi

En 
kommunikasjonsstrategi
gir overordnede føringer 
for hvordan virksomheten 
skal bruke kommunikasjon 
strategisk for å nå sine 
forretningsmessige mål.



BUDSKAP 

• Hva ønsker vi å fortelle?

• Vi må skape relevant innhold

Innholdsmarkedsføring er strategisk 
og bygger seg opp over tid. 



MERKEVARE  



MERKEVARE  

• Hvordan vil vi bli oppfattet?

• Hva ønsker vi å bli assosiert med? 

• Må finne vår ”tone of voice”



BUDSKAPSMATRISE  
MÅLGRUPPE HOVED-

BUDSKAP
STØTTENDE 
BUDSKAP

FORDEL 1 FORDEL 2 FORDEL 3

Målgruppe 1

Målgruppe 2

Målgruppe 3 



BUDSKAPSMATRISE  
MÅLGRUPPE HOVED-

BUDSKAP
STØTTENDE 
BUDSKAP

FORDEL 1 FORDEL 2 FORDEL 3

Nærmarkedet,
Bedrifter med 
max 2 timers 
reisevei

Beliggenhet Fasiliteter Konferanse-
opplevelse 
med særpreg

God og 
personlig 
service

Lojalitets-
program

Nasjonal 
ferieturist

Hotell med 
særpreg

Fantastiske 
muligheter for 
å utforske 
norsk natur

God 
matopplevelse
(lokalmat)

Svømme-
basseng

Barne-
vennlig

Int.ferieturist Fantastiske 
muligheter for 
å utforske 
norsk natur

Beliggenhet Konkurranse-
dyktig pris

Hotell med 
særpreg

Lokalmat 
opplevelse



OPPGAVE  

• Basert på den posisjon DU ønsker å ta og DINE 
verdier, hva kan være relevant innhold?

• Oppgave: 
Strategiverktøy



KANALER   

• Hvilke kanaler skal vi være i?

• Hvordan skal vi gjøre det?

• Hvem gjør hva?

• Språk? 



Steg 4:
Merkevareautoritet

Fasen der vi viser vår autoritet

Tilbakemeldinger fra kunder, priser/awards etc







FØLG MEG GJERNE PÅ 
INSTAGRAM OG FACEBOOK; 
@HASSELKNIPPECONSULTING


