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Kan våre erfaringer i Valdres 
overføres til Norske Parker?



Merkevare av en region
• Når man skal  merkevarebygge en region er det 

viktig at næringslivet og kommuner engasjerer 

seg, slik at vi ikke får mange gratispassasjerer  

Merkevarebygging er et spleiselag for å løse en 

regional oppgave. 
• "Alle bør være med for å bære ved til felles bål." 

som VNK tenner. 

• Det er ikke nok at alle bærer Valdres-logo,  
det er viktigere at alle er bærere av felles verdier.



Politisk besluttning 
6 kommuner

Ansvaret plasseres 
i VNK 

Lokalt næringsliv 
må være med å bygge 

merkevara Valdres. 
Produktene må være så gode at 

de selv kommuniserer.

Norske Parker definerer 
park på følgende måte:!
En dynamisk, langsiktig og 
forpliktende samarbeidsplattform 
for lokalsamfunn, myndigheter og 
næringsliv med en interesse for å 
ivareta og videreutvikle natur- og 
kulturverdier i et definert 
landskaps- og identitetsområde.

 Partnerskapsavtaler 
Samarbeidsavtaler 

Bedriftsnettverk 
Samarbeid



!

VNK sin rolle
Rolla til VNK som DMO (Destination marketing organisation) 
må være sterk og tydelig slik at vi kan koordinere og 
organisere merkevara Valdres ut til næringsliv og de 
ulike aktørene. 
!

En sterk merkevare må ha en "one voice" 
kommunikasjon slik at vi kommuniserer med en entydig 
stemme gjennom ulike kanaler. 
!
(vi skiller ikke mellom reisliv- og næringsliv) 



Ta lederskap til markedsarbeidet
Uten en markedsorientert VNK (ledelse) som er i stand 
til å tilføre merkevarearbeidet nødvendig kompetanse 
og utførelse, vil markedsarbeidet ikke lykkes. 
!

Det betyr at VNK må bistå og rettlede de andre 
aktørene i Valdres med markedsarbeidet. 
!

Merkevarebygging er ikke lenger et innsatsomeråde 
 - men en overordnet mål som alle i VNK jobber mot. 



Gode samarbeidspartnere

VNK kan ikke bygge produkter og opplevelser alene. 
Vi bør derfor søke flere partnerskap- og 
samarbeidsavtaler med de som vil bygge merkevara 
Valdres sammen med oss.  



!
• Finne samarbeidspartnere - Hvem tror på det vi tror på? 

!

Hemsingfestivalen Landbruksdagen

Vinterdans

Valdres Sommersymfoni
Næringsliv

Norsk Rakfiskfestival

Festivaler

Valdres Næringshage 
Bedriftsnettverk Hytte

Lokalmatprodusenter

Mange bruker 
Valdres-logo! 

Er med å fylle 
merkeidentitene

(Bygge merkevarer)



Samarbeidspartnere!
• VNK 
• Vang og Lærdal kommune 
• Oppland fylkeskommune 
• Sogn- og Fjordane fylkeskommune 
• Valdresmusea 
• Musea i Sogn- og Fjordane 
• Filefjell reiseliv 
• Bedriftsnettverket - tilbydere lang vegen 
• Statens Vegvesen 
• TurApp (ekstern) 

VNK sin rolle:!
• Søke midler 
• Lage skiltplan 
• Lage logo 
• Utforming av tavler 
• Prosjektdriver

Hvordan bygge produkt



Det er ikke bare VNK som skal gi liv til merket vårt. 
Også de som lever produkter, tjenester og bor i Valdres. 

!



Merkevarebygging
For Valdres er ikke merkevarebygging å dytte mest 
mulig reklame og kommunikasjon til enhver tid, men 
heller bygge produkter og opplevelser som 
kommuniserer. 
!

Samtidig formidler de rette verdiene og gir de rette 
assosiasjoner. 



Verdiløftet

Diffrensieringspunktet og verdileveransen til Valdres er 

"Valdres skjerper sansana"   
!

Det er også et løfte som må innfris og Valdres må svare 
på forventningene. En effektiv destinasjonsmerkevare 
skal være unik, troverdig, robust og særegen. 
!

!

!



Hva søker forbruker ?



Norsk Rakfiskfestival 
 - en unik opplevelse som bygger merkevara Valdres. 

25000 mennesker 
fyller Fagernes første 

helga i november 





Hvordan fyller vi denne 
merkeidentiteten?







Hver park har sin unike steds- og merkeidentitet!



Vi som skal fylle Norske Parker med innhold 
vil også være med å fylle merkeidentiteten.



Vi må gi Norske Parker de rette 
verdiene og de rette assosiasjonene.(Merkeinntrykk).



Forventninger

Merkeidentitet Merkeinntrykk

Servicekvalitet!
Opplevelse Kundetilfredshet

Omdømme

Engasjement!
Lojalitet

Kundens tjenestemøte av et merkekonsept.!
(Regional merkevarebygging - fagbokforlaget)

Kundens tjenestemøte av  
et merkekonsept.

Etablert merkevare i 
kundesn hode.



• Hvordan fyller vi denne  
merkeidentiteten? 
!

• Hvordan oppfyller vi lovnaden 
"Levende landskap"? 
!

• Hvilke forventninger skal skal merket gi ?

Norske Parker definerer 
park på følgende måte:!
En dynamisk, langsiktig og 
forpliktende samarbeidsplattform 
for lokalsamfunn, myndigheter og 
næringsliv med en interesse for å 
ivareta og videreutvikle natur- og 
kulturverdier i et definert 
landskaps- og identitetsområde.



Henning Wangsnes 

Markedssjef og kreativ leder - Valdres Natur- og Kulturpark

Takk for meg!


