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Hva er   
våre mål?

Rekruttering
Aktivitet
Kjennskap
Omdømme

.

Hvem er 
målgruppen 
vår?

Nåværende
Potensielle
Forsvar/ politi
Beslutnings-
tagere

Hvordan er 
markedet?

Prognoser/
Fremtids-
barometer for 
norsk 
næringsliv.

Konkurranse-
bilde.

Hva er vårt 
budskap?

Vår idrett våre 
styrker og 
unike salgs-
argumenter.

Hvordan 
skal vi nå 
ut?

Markedsmix, 
kanaler og 
frekvens.

Hvilke 
aktiviteter?

Kampanjeplan, 
lanseringsplan,
mm

Resultat og 
måling?

Respons og 
effekt.
Verktøy.

Markedsplan Oslo skyttersamlag
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Styrke kjennskap
Øke kjennskapen og styrke omdømmet til skyting som sport i Oslo

Økt aktivitet
Øke tilbudet fra dagens nivå (kurs/ messer/ trening/ stevner) for å 
kunne ha et relevant og konkurransedyktig tilbud til våre målgrupper

Digital markedsføring
Utvikle den digitale markedsføringen for skyting i Oslo/ Norge. Øke 
konverteringen via webkanalen.

1 Hva er våre mål i 2020?
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Skyttere Beslutningstagere Andre
Nåværende Politikere Foreldre
HV/ Forsvar Politi/ Forsvar Øvrig familie
Jegere Øvrig befolkning
Skolebarn
Ungdom

2 Hvem er målgruppen vår? 
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Markedet i Oslo
• Generelt et stort utbud av aktiviteter/ idretter for barn/ 

ungdom/ voksne i alle bydeler
• Norges tettest befolkede område – mange potensielle 

skyttere
• Antall jegere vokser – potensielle DFS’ere

3 Hvordan ser markedet ut?
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4 Hva er vårt budskap

• Vår historie og opphav
• Vårt samfunnsoppdrag - formålsparagrafen
• Vår aktivitet
• Våre verdier/ kultur



2021-03-127 |

”Meny”
• Offline
• Online
• Sosial
• Referanser
• Event/ messer

5 Hvordan skal vi nå ut?
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5 Hvordan skal vi nå ut?

https://m.youtube.com/watch?v=SvATemgSLlQ

ü Vanskelig å målrette
publikum/targets

ü Vanskelig å måle resultat

ü Høy pris for annonsering

ü Begrenset publikum

ü Vanskelig å få ut korrekte tall 
fra bransjen når det gjelder 
brukere og frekvens

ü Tar lang tid å få rapporter

ü Mulig å målrette
publikum/targets

ü Målbart resultat

ü Lavere pris – og vi 
bestemmer budsjettet

ü Større publikum

ü Høyere grad av engasjement 
– dialog vs. monolog

ü Høy konverteringsrate

ü Gode rapporteringsverktøy

ü Enklere A/B-testing

ü Flere kanaler og muligheter

https://m.youtube.com/watch?v=SvATemgSLlQ


5 Hvordan skal vi nå ut?
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Målretting online – muligheter

• Kjønn, alder

• Geografi

• Interesser (jakt/ skyting/ politiker/ mil/ politi/ friluftsliv)

• Remarketing 

• Remarketing à Offline to online

• Remarketing à ”Konkurrenters nettsider”

Hva kreves?

• Kompetanse (In-house eller eksternt)

• Kontinuerlig arbeid

• ….men relativt billig



5 Hvordan skal vi nå ut?
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Våre veier digitalt fremover
Muligheter Tiltak

• Google Ads – kjøpte søkeordsannonser Øke budsjett/optimalisere annonser

• Display Ads – kjøpte bannerannonser Øke budsjett/optimalisere annonser

• Video Ads – kjøpte videoannonser Øke budsjett/optimalisere annonser

• Remarketing Ads – kjøpte annonser for gjenbesøk Få på plass cookie scripts/samle data

• Google Organic search Søkemotoroptimalisering

• Sosiale medier Ads – kjøpt fremming/sponsing Øke budsjett/optimalisere annonser

• Sosiale medier Organic Øke følgere, øke engasjement

• Content Marketing Artikler/innhold, vlog/blog

• Referral Marketing Anmeldelser, anbefalinger

• E-post/nyhetsbrev GDPR-vennlig liste



5 Hvordan skal vi nå ut?

2021-03-1211 |

Våre veier tradisjonelt fremover
Muligheter Tiltak

• Lokale messer/ events Markedsføre vår idrett

• Skole Informere barn og foreldre

• Foreldre Gjennomføre skyteskole for foreldre

• Idrettslag Arrangere skytekvelder for andre idretter

• Jegere Markedsføre skyting ifm jegerskyting

• HV/ Forsvar Gi tilbud til skytetrening/ instruktørstøtte
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5 Hvordan skal vi nå ut?

Fun facts

• Via Facebook kan vi nå ut til 3,4 millioner 
nordmenn over 18 år, hvorav 83% er aktive 
hver dag.

• Via Instagram kan vi nå ut til 2,2 millioner 
nordmenn, hvorav 63% av de over 18 år er 
aktive hver dag.

• Via YouTube kan vi nå ut til 2,9 millioner 
nordmenn månedlig. Obs! 1,8 millioner 
nordmenn har profil.

• (Via LinkedIn kan vi nå ut til 1,1 millioner 
nordmenn (60% menn))
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Sentrale aktiviteter:
• Ha et kontinuerlig tilbud med god kvalitet (skyteskoler/ trening/ stevner)
• Delta på lokale messer/ arrangement
• God oppfølging av interessenter (rask respons/ kundevennlig håndtering/ 

enkelhet)
• Jevnlig oppfølging av media (lokalpresse/ andre media)
• Arrangere sosiale tilstelninger/ turer og annet

6 Hvilke aktiviteter?
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Måling og analyse er viktig for å ta nødvendige grep, justere og lage kampanjer og aktiviteter som 

gir enda bedre effekt. Hvordan måler vi våre kampanjer/aktiviteter:

• Måling av trafikk/visninger/konvertering ++ på web – Google Analytics  

• Måling av kjennskap/varemerke/liking – Kundeundersøkelser  

• Måling av respons/engasjement på sosiale medier – Sosiale medier

Organisering

På alle nivå må man ha en markedsgruppe som har ansvar for markedsaktiviteter (og evt sponsor/ 

ekstern finansiering). Disse må fungere som en aktiv arbeidsgruppe som er godt organisert og gjerne

med min 1 person med relevant bakgrunn (erfaring og/ eller utdanning)

7 Resultat, måling og organisering


