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Beslutningsrammeverk for markedsføring av 
høyteknologi

 

          Markedsføring – 4P´er (Kap. 8-12) 
 

 

 

  

Høyteknologibedrift 

Strategisk planleggingsprosess (kap. 2) 

- Kjernekompetanse 

Organisatoriske faktorer (kap. 3) 

- Core rigiditines 

Markedsorientering (kap. 4) 

- Kryssfunksjonelle team 

- F&U-Markedsinteraksjon 

Relasjoner og allianser (kap. 5) 

- Customer Relationship Marketing 

  

Kunder 

Kundeforståelse (kap. 6, 7) 

- Forskning på høyteknologi 

- Prognoser 

- Kunders beslutningstagning 

- Adopsjon og spredning av innovasjon 

- Segmentering, målgruppevalg og 
posisjonering 

 

 
Sosiale, etiske og lovmessige hensyn (kap. 13) 
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Kommunikasjonspyramiden....
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Massekommunikasjon....

• Valg av medium
• Må nå bedriftens målgrupper

• Kostnadseffektiv

• Må stå i stil med 
merkevarestrategien 

• Størrelse og frekvens

• Valg av budskapsstrategi
• Gjennombrudd – få oppmerksomhet

• Forsterk merkebudskap
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PR og samfunnskontakt

• Sponsing

• Veldedighetssponsing

• Bedriftsannonsering 

• Pressekonferanse

• Produktannonsering
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Kilde: eaton.com



DM (Direct Mail)

• Effekten av DM er en funksjon av:  
• Kvaliteten på adresselisten

• Størrelse og frekvens

• Budskapsstrategi
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Messer, seminar, show og opplæring...

• Lansering av nye produkt, 
oppnå salgsprospekt, 
sammenligne konkurrerende 
tilbud

• Kostnad vs. nytte
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Kataloger og brosjyrer....

• Videreføring av kommunikasjonstiltak

• Har sin fordel når det fremheves:
• Relativ fordel ved produktet

• Kompatibilitet

• Skalerbarhet

• Service og garanti

• Totalkostnader

8



Telemarketing

• Utgående samtaler

• Inngående samtaler
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Personlig salg

• Effekten av personlig salg er en funksjon 
av kommunikasjonstiltakene i den lavere 
delen av kommunikasjonspyramiden
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Internett

• Kan benyttes på alle nivå i 
kommunikasjonspyramiden 

• Blir fokusert på senere...

Kilde: medier24.no



Merkevarebygging

• Fordelen ved en sterk merkevare:  
• Kan føre til at kundene er villig til å betale en 

høyere pris 

• Merke kan ha egenskaper som gjør det mulig å 
gå inn i nye marked

• Reduserer risikoen ved introduksjon av nye 
produkter

• Fordelene for kundene:
• Signaliserer et sikkert valg
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Fordeler og ulemper med tidlig-annonsering av 
produktlansering

Fordeler Ulemper 

Pionerimage Gir hint til konkurrentene 

Stimulerer etterspørsel Kannibalisme 

Oppfordrer kunder til å utsette beslutninger Forsinker et ødelagt rykte 

Hjelper kundene i planlegging Forvirrer kundene 

Øker tilbakemelding fra kundene Kan skape interne konflikter 

Stimulerer utvikling av komplementære 

produkt 

Kan skape bekymring for 

konkurranseforholdene i bransjen 

Fremmer økt tilgang til distributørene  

Kan medvirke til å forsterke posisjon som 

markedsleder 

 

 

 



Foreta tidligannonsering når:

• Bedriften har en liten andel av det totale markedet
• Liten risiko for kannibalisme

• Liten risiko for at konkurransemyndighetene vil reagere

• Bedriften tror ikke konkurrentene vil reagere

• Fremskynde kundenes beslutningsprosess
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Unngå tidligannonsering når:

• Faren for kannibalisme er høy:
• Bedriften har en sterk produktportefølje

• Kundene vil utsette kjøpsbeslutninger 

• Bedriften er stor og det er en viss sannsynlighet for at 
konkurransemyndighetene vil reagere
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