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Kampen om 
oppmerksomhet 
er knallhard
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Kundecase Nextcom

Nextcom er et norskutviklet 
CRM-system som 
effektiviserer arbeidsflyt. 
Systemet er enkelt å 
implementere, optimaliserer 
kundebehandling og sikrer 
gode rutiner rundt 
håndteringen av kunder, 
ansatte, leverandører og 
økonomi.

CRM: Customer Rela/onship Management (kunderelasjonshåndtering)



Hva er målet vårt?
Hvor er vi nå?
Hvordan skal vi komme dit?
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Hva er målet vårt?

HVOR SKAL VI?

Hva er virksomhetens 
overordnede mål?

Økt omsetning?
Økt lønnsomhet?
Høyere markedsandel?
Holdningsendringer i samfunnet?

Øke omsetningen med x %
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Hvor er vi nå?

Hvilke uKordringer står i veien 
for å nå målene?

Lav kjennskap?
Utydelig posisjon?
Tapte markedsandeler?
Endret konkurransebilde?
Svakt omdømme?

Øke omsetningen med x %

Lav kjennskap
Smalt posisjonert
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Hvordan skal vi komme dit?

Hva skal kommunikasjonens rolle 
være for at vi skal nå målene 
våre?

Øke merkevarekjennskapen?
Øke kunnskapen om 
tilbudet ditt?
Endre holdninger til 
virksomheten?
Endre posisjon?
Styrke omdømmet?

Øke omsetningen med x %

Lav kjennskap
Smalt posisjonert

Øke merkevarekjennskapen
Øke kunnskapen
Bredere posisjon
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Hvilken atferd skal utløses på veien?

Hvilken atferd skal 
kommunikasjonen utløse?

Flere nye kunder?
Hyppigere handlefrekvens?
Kjøp av større volum?
Økt lojalitet?

Flere nye kunder

Øke merkevarekjennskapen
Øke kunnskapen
Bredere posisjon

Lav kjennskap
Smalt posisjonert

Øke omsetningen med x %



Lav kjennskap
Smalt posisjonert

Øke omsetningen med x %

Øke merkevarekjennskapen
Øke kunnskapen
Bredere posisjon

Flere nye kunder



Visuell s(lTone of
voice

Det vi skal 
prate om

Du må vite 
- hvem du snakker til
- hva du skal prate om
- hvordan du skal si det
- hvilken visuell stil som 

beskriver virksomheten 
på en god måte



Visuell stilTone of
voice

Det vi 
skal 

prate om

Fokuset for 
kommunikasjonen, 
det vi skal prate om og 
lage innhold til.
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Identifisér behovene til målgruppen

Hva bryr de seg om?

Hva er den viktigste innsikten som kan 
motivere målgruppen mot merkevaren? 

Hva er deres felles behov?

Det vi skal 
prate om
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Innhent innsikt

Spør kunden Nøkkelord og trender KonkurrenterEgne dataSosiale medier

Det vi skal 
prate om
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Strukturér opp innsikten
Det vi skal 
prate om
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Lag innholdsknagger

LESS IS MORE

- tør å prioritere!

Behov 1 Behov 2 Behov 3

Det vi skal 
prate om
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Virksomhetens kjerneverdi

Kommunikasjonen må underbygge kundeløftet.
Kjerneverdiene til merkevaren – hva er merket bra på som betyr noe for kunden?

Det vi skal 
prate om
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Våre knagger
Det vi skal 
prate om

Øke omsetningen

Øke merkevarekjennskapen
Øke kunnskapen
Bredere posisjon

KundeløVe: FLYT GIR FART

1. ENKELT Å IMPLEMENTERE
2. FULL KONTROLL
3. GOD KUNDESERVICE
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Se det fra kundens side

Fokuset i kommunikasjonen bør være de 
positive konsekvensene for kunden 

«What´s in it for me?»

Det vi skal 
prate om
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Konseptet Jobb smart
Vi lagde bla. 3 filmer basert på knaggene. Disse viser forskjellen på arbeidsdagen til Egil 
(som har Nextcom) og Arne (som ikke har Nextcom).

Vi tok vi utgangspunkt i en utfordring målgruppen har, og de positive konsekvensene 
det gir kunden å bruke Nextcom.

Filmene ligger i skrivende stund nederst på forsiden: https://nextcom.no/

https://nextcom.no/


Visuell s/l
Tone of
voice

Det vi skal 
prate om

Det er ikke bare HVA 
du sier betyr noe, men 
også HVORDAN du sier 
det.
Tone of voice er din 
verbale identitet.
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Hvordan skal du si det?

«How you say it matters»

Påvirker hvordan folk oppfatter budskapet ditt.

Representerer merkevarepersonligheten og 
virksomhetens verdier. 

Tone of
voice
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Finn din stil
Tone of

voice
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Hvorfor er tone of voice så viktig?

Skaper oppmerksomhet og engasjement
Skaper en relasjon til målgruppen
Bygger tillit til merkevaren
Forsterker budskapet ditt
Skaper gjenkjenningseffekt

Tone of
voice
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Hvordan finne stilen?

Forstå hvem 
målgruppen er

Se hvordan målgruppen 
kommuniserer i de 
kanalene de bruker

Det skal samsvare med 
merkevarens verdier og 
personlighet

Tone of
voice



Visuell stilTone of
voice

Det vi skal 
prate om

De`e er din 
nonverbale 
idenatet.
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Designbiten av kommunikasjon

God design bidrar til å forsterke hva du står for

Visuell
stilVisuell stil
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Den visuelle stilen viser hvem du er

Eks: Ulike bildestiler som fungerer til hvert sitt bruk, og kommuniserer til ulike målgrupper. Forteller hvem du er, og egenskaper du vil kommunisere.

Visuell
stilVisuell stil
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Helhetlig
kommunikasjon

Sikrer en helhetlig kommunikasjon
over tid og på tvers av kanaler
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Assosiasjoner skaper verdier
Rikage assosiasjoner gir kundene en beslutningssnarvei al å 
handle hos deg:

Du blir et enklere valg for kunden
Du blir oppsøkt i større grad
Betalingsviljen øker
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Kommunikasjonsarbeid 
gir resultater

Nextcom økte antall leads med 5-gangen på kort tid.

Ikke fordi Nextcom hadde endret produktet sitt, 
men fordi de klarte å skape de rette assosiasjonene 
til virksomheten og vise hva de egentlig driver med.

«Nå forstår folk hva vi driver med når de besøker sidene våre, det har ført til mer synlighet, 
og det har bidratt til at vi har fått mange flere kunder. Det gjør også jobben vår enklere når 
vi snakker med kunder.»

- Thomas Wolf, daglig leder Nextcom Evolution
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Oppsummert

• Vit hva målet ditt er, hvor du står nå, og definér kommunikasjonens rolle for å 
nå målene

• Bli godt kjent med målgruppen og behovene deres
• Ta hensyn til merkevarens kjerneverdier og personlighet
• Lag innholdsknagger
• Fokusér på de positive konsekvensene for kunden
• Finn din tone of voice
• Skap en visuell stil som forsterker kommunikasjonen
• Ha en helhetlig kommunikasjon på alle flater
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Takk for tiden deres!

- og takk al Nextcom for at vi fikk bruke dere som case-eksempel!

Ønsker du reisefølge på din kommunikasjonsreise?
Kontakt oss på: nina@coretrek.no


