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Født og oppvokst med et tastatur i hånda.
17 års fartstid fra IKT-bransjen – primært 





Sånn har vi alltid gjort det, og sånn 
kommer vi alltid til å gjøre det…



Det er ingen grunn 
til at noen vil ha en 
datamaskin i deres 
hjem

Ken Olsen / DEC 1977

”









Sosiale medier er 
svært spennende, 
men ikke for å 
bygge merkevarer.

Alf Bendixen / Big Blue 

”



Papiravisa kommer 
massivt og totalt back 
in style. Den blir like 
kul som vinylen. Kidsa 
kommer til å elske den.

Tore Renberg / Spaltist og forfatter

”



Endringer tar 
lenger tid enn 
vi tror, men 
kortere tid 
enn vi ser…..

”



Clayton Christensen

Disruptiv
teknologi kan sees 
på som en ny 
teknologi som 
uventet fortrenger 
en etablert.

”







Endrer måten vi lever, leker, lærer og jobber



Kilde: Deloittes medieundersøkelse 2017





1 av 2 er på 
Facebook 

mens de ser 
på TV



Snart kun «gamlinger» som leser papiravis, ser på TV og hører på radio















60-80% finner reklamen unyttig 50-70% synes det er for mye reklame

Kilde: Deloittes medieundersøkelse 2017





- Når jeg vil, 
hvor jeg vil, 
på hva jeg vil 
og hvordan
jeg vil…



Tilgjengelig

Personalisert

Relevant

Verdiøkende





Uendelig med muligheter -
omnikanal



Kundereisen endres

50-80% av 
kjøpsprosessen 
er gjennomført 
før kunden tar 
kontakt

Kraftig vekst i 
online trafikk 
og salg

Mobilen tar over 
for desktop, og 
sosiale medier 
skaper økende 
engasjement

E-posten er 
fortsatt den 
prefererte kanalen 
til de fleste 
kundene



Shopping er en handling – uavhengig av kanal

80% av kundene bruker 
mobilen i butikken for å 

få hjelp med handelen

Mer enn 50% av handel i 
dag er påvirket av digital 

informasjon

39% av retailere bruker 
data for å konvertere 

kundene digitalt



Research Online Buy Offline



undersøker først online 
og kjøper deretter online

undersøker først online, 
og går så til butikken for 
å handle offline

undersøker først online, går til 
butikken for å se og kjenne på 
produktet, og handler online

besøker først en butikk og 
handler så online











Merkevare-
sentrisk

Kunde-
sentrisk





Individuell

Niche

Markedssegmentering

Massekommunikasjon







Hva om If ikke bestemte?













Finne

Like

Elske

Handle

Søke

Oppdage
Bruke

Tillit

Anbefale

Få hjelp Dele

Undersøke

Sammenligne

Velge





Sånn har vi alltid gjort det, og sånn 
kommer vi alltid til å gjøre det…
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