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Eksportbildet

Kilde: Harvard Economic Complexity Index.
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Vi taper oljeinntekter og har en svært sårbar økonomi (her sammenlignet med Sverige) 



6 mulighetsområder hvor Norge har konkurransefortrinn

Havnæringene

Ren energi Helse og velferd

Smarte samfunn Kultur og reiseliv

Bioøkonomi

Foto: bestdesigns

Bioøkonomi

Foto: Ø. Halvorsen



Våre konkurransefortrinn harmonerer med hva verden etterspør 



1) Synliggjøre norske grønne 
løsninger for økt eksport 

2) Flere samhandlingsarenaer 
3) Tydelig kommunikasjon 
4) Styrket vertskapsattraktivitet

Skal skje i samarbeid med privat 
næringsliv.

Statsministeren gir nytt oppdrag til Innovasjon Norge 

Erna Solberg,  NHOs 
Årskonferanse 5.1.17 



Utvikling av merkevarestrategi 
og ønsket posisjon 



Nasjonale 
merkevarer gir 
merverdi !  

Kilde:  dailytech.com



Norge –
slik verden ser oss 

Global nullpunktsmåling 2016
Intervjuer med 225 næringslivsledere i 17 land



Nøkkelvariable som er kartlagt i undersøkelsen

Top-of-mind

Om Norge 

Samfunnsmodell 

Økonomi/arbeidsliv

Kultur og 
væremåte

Næringsliv 

Som menneske 

Forventninger



Positivt Mindre positivt

• Verdensledende nisjeaktør 
(olje, maritim, sjømat)

• Teknologisk og FoU-tunge 
kvalitetsprodukter

• Lager avanserte prototyper 

• Har bare dyre produkter 
• Tenker ikke massemarked 
• Lite fleksibilitet
• Lav grad av kunde- og 

markedsorientering
• Dårlige på markedsføring og 

kommunikasjon 

Næringslivet – generelt 



Norway takes sustainability 
seriously

“

Men de sier også at….



Merkevaren Norge skal 
utnytte BÆREKRAFT som 
konkurransefortrinn for 
økt verdiskaping 

SIDE  2
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We aim to be a PIONEER 
in finding solutions to the 
world's economic, social 
and environmental 
challenges



01.02.2019Pioneering 
sustainability

Ønsket posisjon

©
 E

qu
in

or



Visit
Norway

Ønsket posisjon vil gjøre Norge attraktiv 
i forhold til alle målgrupper

Export
Norway

Invest in
Norway



En ønsket posisjon er ikke noe Norge HAR, 
men noe vi må TA gjennom bevisst og systematisk 
merkevarebygging.

Norge som pioner innen bærekraft, vil derfor være et 
ETTERLATT INNTRYKK i markedet over tid.   

Dette får konsekvenser for måten vi kommuniserer på.

Ønsket posisjon setter retning



Vi må utvikle og formidle historiene om hvorfor og hvordan Norge er en pioner. 

Historiene må underbygges med bevis for å skape troverdighet og interesse.

De samme historiene må kommuniseres i alle aktuelle markeder, både ute og 
her hjemme.

Historiefortelling

Eksempel havnæringene -> 
Pioneering ocean sustainability 



The Explorer
Ny digital eksportkanal for å posisjonere Norge som 
pioner innen grønne og bærekraftige løsninger



Ny visuell identitet = Ny Norgesprofil



Noen land har innarbeidet symbol 
eller farger utover det som er 
representert i flagget

Andre (som Sveits og Sverige) bruker 
konsekvent flaggelement i all branding

Sveits har i flere årtier bygget en attraktiv nasjonal merkevare 
gjennom tydelig, synlig og konsekvent branding.



Norske aktører løser i dag sin tilknytning til det norske (Nation branding) med 
tydelig flaggstripe og referanse til flagget
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Dagens Norgesprofil



Ulike merkevare aktører

Vi ønsker EN felles overordnet Norgesprofil som alle kan dra nytte av



Photo: Ilja C. Hendel

Vi skal ikke bygge en helt NY merkevare, 
men UTVIDE bildet av hva som er unikt 

og attraktivt ved Norge







Ny logo











Hvor kommer vi fra ?
Powered by nature



Hva tilbyr vi ? 
North of the ordinary



Hvem er vi ? 
A country built on 
equal opportunities



VÅR MERKEVAREHISTORIE ER TUFTET PÅ TRE PILARER  











A unified voice through a custom typeface.

Norway Sans Regular

Norway Sans Italic

Norway Sans Bold

Norway Sans Bold Italic

0123456789



«Vi ser at det både i UD og i andre statlige organers aktivitet ute i 
verden, er behov for en felles logo som styrker Norges synlighet. 
Vi mener designet som Innovasjon Norge nå utvikler, kan utvides 
og danne grunnlaget for en slik felles visuell Norges profil.»

Så kom bestillingen fra UD



42

Hvordan skal vi bygge historien 
om Norge som pionér?



PIONEERING WINTER SPORTS

Sogndal © Sverre Hjørnevik



Reuters © Kim Kyung-hoon

2018 平昌冬奥会
挪威问鼎金牌榜

2022, 我们北京见!

Competing successfully at the highest level



POWERED BY NATURE

Norwegian Heritage and Culture 



Birkebeinerne
Knud Bergslien 

The Norwegian national identity builds on the 
stories and myths of great skiing achievements



Nansen 1889

From the adventures of the great 
Norwegian polar explorers, skiing has 
always been at the heart of our culture

A long history of skiing pioneers



For centuries we have organized large winter sporting events

Birken 1832

Birken 1832

Oslo 1952 Lillehammer 1994Oslo 1952

‘ The best Winter games ever’ in Lillehammer
IOC President Juan Antonio Samaranch



Barnas Holmenkolldag © Nancy Bundt

Skiing is an important part of Norwegian culture and lifestyle
It is a lifelong love relationship, fostered from early age



Norwegian Winter Sport Performance

BUILT ON EQUAL OPPORTUNITUIES



Our skiing culture has laid the 
foundation of our ambitions 
in winter sports

Offset © Cavan Images



People of all ages enjoy the experience 
of winter sport activities 

93 % of Norwegian children are or 
have been member of a sport club

12 000 winter sport clubs 

2,2 million sports clubs members in 
Norway (42 % of total population)

Birken © Geir Olsen

Grassroot activities 
essential part of society



With perfect training conditions 
for winter sport athletes

Movie by Field Productions –visitnorway.no 

Competing successfully 
at the top

We are still pioneering

Staff © Tom Pennington



The top 3 Winter Olympians of all time are all Norwegian

Pressens Bild © Denny CalvoReuters © Eric Gaillard NTB scanpix © Lise Åserud



Norwegian Winter Sport Solutions

NORTH OF THE ORDINARY
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Skiutstyr



Rottefella MOVE™ Electric to be launched 2018
Ole Einar Bjørndalen 
(#1 Winter Olympian biathlon)

Together with medal winners Norwegian companies such as Swix, 
Rottefella and Madshus continue to innovate skiing equipment

We are still pioneering

Madshus
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Skiarrangør



Developed leading competence in the arrangement 
of successful winter sports events 

We have established leading expertise in arranging successful 
events, hosting a wide range of world cups and events annually

Youth Olympic Games Lillehammer 2016  © Fredrik Grønningsæter 

Focus on young leadership  and volunteer engagement 
YOG -16 

World cup Holmenkollen

© World cup Lillehammer Birken © Geir Olsen Holmenkollen © Espen Bratlie, Samfoto
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Skitrening



Norway offers world-class expertise and perfect 
training conditions for winter sport athletes

Movie by Field Productions –visitnorway.no 

Work in progress on action plan on sport exchange for the year 2018 between the general administration 
of sport of the People’s Republic of China and the ministry of Culture of the Kingdom of Norway

Contributor © Sergei BobylevContributor © The Asahi Shimbun



We can offer tailor-made, certified training camps for groups of 
winter sport athletes who want to learn the secrets from the best, 
and try different winter sports

© Hafjell 

© Hafjell © Lillehammer Olympiapark© Lillehammer Olympiapark

Lillehammer © Jørgen Skaug

Birken © Geir Olsen



We have world-class certified trainers, offering education for all levels
- Combining high-quality instruction and great fun

Trysil © Skistar
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Skianlegg



We have developed leading ski venue expertise



Foto: Norges skiforbund

Developing snow for the future 
through sustainable production

«Snow for the future» research project 
SINTEF/ NTNU/ FRIO NORDICA 



Norwegian architects and landscape architects focus on developing 
venues and resorts with nature and sustainability in mind

Midtstubakken ski jump
Holmenkollen National Arena for winter sports, Oslo
ØKAW Architects, Oslo
Grindaker Landscape Architects, Oslo

Cross-country and biathlon stadium, Oslo



ILLUSTRASJON: Selvaag/Lørenskog vinterpark AS 

Developing the worlds largest indoor venue 
for winter activities, opening 2018

• 50 000 square meters
• Alpine skiing, freestyle, cross-country skiing
• Sustainable energy solutions
• Selvaag/Skimast/Carnica

We are still pioneering

© Snø Oslo
www.snooslo.no/



Norwegian Winter Sport Destinations



Awe-inspiring nature
Norway has spectacular winter destinations

Loen Skylift © Bård 



Winter destinations

Lillehammer
Hafjell/Kvitfjell 

Oslo

Vaset
Gomobu

Beitostølen

TrysilMyrkdalen

Trondheim

Bergen

Tromsø

Hemsedal



PIONEERING WINTER SPORTS 
PAST, PRESENT AND FUTURE

Our rich skiing heritage has paved the way to Norway’s 
future commitment of advancing winter sports.

We invite China to be part of the journey

We are still pioneering
Loen Skylift © Bård 
Basberg
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Sammen gjør vi Norge attraktiv
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