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Markedsføring

Konsertplanlegging og kontakt med media er 
viktige elementer i markedsføringen av korpset 
ditt. 
På denne siden finner du tips til fremgangsmåter, 
samt materiell som kan brukes i markedsføringen.





Omdømme
I organisasjoner og produksjoner



Definisjon omdømme

• Omgivelsenes 
oppfatning

• av en organisasjon/deg 
over tid

• Sum av oppfatninger som 
ulike interessentgrupper har av 
virksomheten/deg



Interessenter

Hvilke interessenter har

ditt korps?



Interessenter

Noen viktigere enn andre?





Omdømme
=
Sum av 
oppfatninger

▪ Egne opplevelser

▪ Hva andre sier

▪ Organisasjonens …/din kommunikasjon

▪ Medieomtale



Hvem eier 
omdømmet?

▪ Media

▪ Brukere

▪ Samarbeidspartnere

▪ Publikum

= interessenter/omgivelser

Omdømmet kan måles



Omdømmegap GAP mellom faktisk omdømme og ønsket 
omdømme



Omdømmebygging
Alle tiltak som er egnet til å påvirke andres 
oppfatning av organisasjonen i positiv retning 
over tid



Omdømmebygging

▪ Hvem er korpsets 
viktigste interessenter?

▪ Hva sier de viktigste
interessentene om 
korpset i dag?
Tror du?

▪ Hva ønsker du at disse 
interessentene skal si om 
korpset?
Skriv ned 3 ting!

▪ Hvordan få til dette?



Kommunikasjon
Markedsføring

• Hvordan være synlig i nærmiljøet på en positiv måte?

• Hva er viktigst å fortelle og hvordan?



Journalister

Lær deg å tenke som en journalist

Tilby en journalist noe ekslusivt



MEDIA

1

Hvem har ansvar?

Hvem vil du nå? (Målgruppe/r)

Når vil du nå dem? (Rett før, flere ganger gjennom 
året, osv.)

Hvor skal du nå dem (i hvilken brukssituasjon; hjemme, 
i bilen, på jobb, på gata etc.)

Hvilken agenda kan det enkelte mediet ha?

Hvilken plattform/kanal?



MEDIA

2

Hvilke ”plattformer” treffer 
målgruppen?

• Sosiale medier

• Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, 
FB

• E-post, sms, MMS, hjemmeside

• Avis/blader

• TV - Radio

• ”Jungeltelegrafen” - venner, kollegaer, 
familie

• Trykksaker

• Plakater/flyere



Ex på markedsplan





Takk for i dag

Lisbeth Wathne Svinø

lisbeth.w.svino@nmh.no

48167707


