
Horoskopet viser vei  
Fiskene ser alt mye klarere, 
mens Skorpionen bør tenke 
over forholdet sitt. Hva 
med deg? 
Sjekk horoskopet nå 

Har du Nisseflaks?  
Er det din tur til å
100 Flax-lodd? De
» De feteste kalen
» Gavetips for lite

13. Desember

 Sett inn annonse 3991 stillinger 31045 eiendommer 35645 biler 14

Siste nytt: - Klimaendringer får korallrev til å vokse (Miljø - kl.09:10)

 

Girls just wanna have 
gun 
Intergalaktisk feminisme 
av høyt merke. 
METROID PRIME: 6 

Velg kanal

  

Siste 48t / Siste 100 

Sett som startside 
Endre skrift: A A A 

Se ukens tilbud 

Bil, båt og MC 
Grensehandel 
Helse & velvære 
Hus, hjem og hage 
Håndverk & Service  
Kunst og kultur 
Kurs og konferanse 
Mat & drikke 
Personlig økonomi 
Reiser & ferie 
Shopping 
Sport & fritid 
Tele, data & mobil 
Utdanning og kurs 
Tjenester og Service  

 

 

NetCom Trådløs Bedrift 
Fri etablering nå! 

Årsrapporter 
- Bestill gratis 

helsprø nedtelling 
online hos dell 

Lavprisfly.no 
over 500 flyselskap 
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Slik vil ekspertene selge Norge 
- Jeg tror det er 
mulig å bygge 
Norge som 
merkevare, men 
det krever mye mer 
penger enn 
myndighetene er 
villige til å bruke, 
sier tekstforfatter 
Nils Petter 
Nordskar i 
reklamebyrået 
Virtual Garden. - Hvis man ønsker å gjøre det, må man finne de rette 
målgruppene og begrense seg til det man har råd til. Man må ikke satse på hele 
planeten når man bare har råd til å friste noen dansker og svensker til å komme 
hit. 

Nordskar har intet umiddelbart svar på hva det er ved Norge man i så fall skal 
fokusere på. Men han mener man må være tydelig og tro mot en strategi som 
bygger på en markedsføringsundersøkelse. 

Folk tror det er fjord, fjell og laks vi skal selge oss på, men det er ikke lett å vite 
hva utlendingene er ute etter før vi spør dem, sier Nordskar. 

For å selge Norge vil nærings- og handelsminister Ansgar 
Gabrielsen, som også er Norges reiselivsminister, satse på å samle kreftene. Fra 
og med neste år skal Norges eksportråd, Statens nærings- og 
distriktsutviklingsfond (SND), Statens veiledningskontor for oppfinnere og Norges 
Turistråd slås sammen til en såkalt virkemiddelenhet. I den forbindelse skal de gå 
gjennom sine strategier, sier statsråden. 

- Det har jo vært brukt litt forskjellige former for markedsføring, avhengig av om 

LES OGSÅ
Krafttak skal styrke Norges omdømme - 
18.06.2003
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NOBELKONSERTEN 
Slik gjør du det
Maathais store dag
Cruiserus for folket
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Man: Reisen til julesjernen 
Tir: Elias Akselsen synger 
Ons: Kari Bremnes og Rim 
Banna 
Tor: Trollprinsen 

Oslo 1°

Stavanger 6°

Bergen 8°

Trondheim 7°

Bodø 7°

Tromsø 2°
Maks. 9,8° Ålesund/Vigra
Min. -22,1° Sihcajavri

det dreier seg om å promovere turisme, bistå bedrifter eller drive 
nasjonal profilering. Hva vi skal pofilere Norge på, sitter jeg 
selvfølgelig ikke med noe svar på, sier Gabrielsen. - Det har 
vært noe uenighet mellom markedsføringsekspertene om 
hvordan man skal profilere Norge i utlandet. Jeg vil la det nye 
styret i virkemiddelenheten se på dette. 

Men hans personlige erfaring er at når utlendinger forbinder noe 
positivt med Norge, så dreier det seg i forhold til næringslivet 
om industri, særlig knyttet til offshore- virksomheten og 
høyteknologi. I forhold til turisme er det vakker natur og lange 

fjorder. 

Sjefen i Norges Eksportråd sier de sliter med at Norge er lite 
kjent for avansert teknologi i utlandet. 

- Vi må etablere et minimum av kunnskap om hva Norge står 
for, sier Blixrud. - Vi må bli mer målrettet, vite hvem vi 
henvender oss til, og vite hvilket budskap vi vil ha frem. Vi må 
lage et troverdig bilde av Norge som en avansert industrinasjon 
det er interessant å samarbeide med. 

Blixrud mener Norge som industrinasjon kan markedsføres 
samtidig som man forsøker å fremme turisme. 

Det er en vinn- vinn- situasjon, sier han. 

Som eksempler på det han mener er vellykkede kampanjer, nevner Blixrud 
fremstøtene i Belgia og Japan, der kanskje særlig kongehuset skapte interesse 
for Norge. 

Kongehuset og Regjeringen går foran og selger Norge, men det må følges opp, 
sier Blixrud, som ikke legger skjul på at det kunne vært nyttig med større 
bevilgninger. 

Øvereget stiller seg tvilende til om det er riktig å forsøke å 
"selge" Norge.. 

- Jeg er veldig usikker på om merkevaretankegangen fungerer i 
forhold til nasjoner, sier Øverenget, som er utdannet filosof. - Er 
det visse kjerneverdier som gjelder for Norge? Kanskje, men 
det er politisk og etisk tvilsomt å skulle markedsføre det som 
noe vi alle står for, mener Øverenget. - Det er også en fare for 
at det kan få et komikkens skjær over seg hvis det hele ender 
opp som en lettvint reklamegimmick. 

Øverenget sier identitet ikke er noe man skaper ved å skrike det 
ut, men noe man får gjennom det man faktisk gjør. 

Jeg tror man skal presentere det man ønsker å få solgt, og starte i den enden. 
Man velger ikke en nasjonal profil, det er noe man vokser opp i. 
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Tips en venn Skriv ut Bli abonnent

Søk i våre artikler 
Flere søkemuligheter   Søk
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DAGENS UTVALGTE
1. Kristiansund
2. Oppdal
3. Tønsberg
4. Stokmarknes
5. Vangsåsen

Aftenposten 

Golf 

Les mer 

Hver dag 
svarer 
redaktør Per 
Egil Hegge på 
spørsmål fra 
leserne om 
det norske 
språk.  
I dag: Avliving 

 

 
EUR: 8.21800 
USD: 6.23000 
SEK: 91.17000 

Hvor godt følger du med? 
Nyheter, sport, reise eller 
generell hjernetrim? Vi 
lager 100 nye spørsmål 
hver uke. 
Test deg selv:  Nyhetsquiz 
Globetrotter?  Reisequiz 

 
- Jeg skal tilbake 
- Jeg vet jeg får sjansen igjen så lenge jeg gjør alt riktig, sier Ole Gunnar 
Solskjær. I løpet av denne uken skal han til ny sjekk hos sin svenske kirurg. 

Fast bestemt på å komme tilbake 
Hareide:- Kan bli bedre enn han var 

[OPPDATERT  KL.07:22] 
 

Spionsjef mistenkes for 
forgiftning 
Ukrainas spionsjef Igor 
Smesjko mistenkes for å ha 
stått bak forgiftningen av 
landets opposisjonsleder, 
Viktor Jusjtsjenko. 
LES MER   UTENRIKS
[OPPDATERT  KL.07:52] 
 

Julekalender 
Gave bak hver luke 
Golfgave hver dag 
Sjekk om du har vunnet 
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Sportsidiot?  Sportsquiz 
Kjent i Oslo?  Storbytesten 

 
Les dagens førsteside 

Kjøp dagens avis 
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