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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) 

 

} 
Mohr, Sengupta & Slater, 2013
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Tre nivåer i markedsplanlegging

• Strategisk

• Funksjonelt  - 4 P´er

• Taktisk
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Strategisk markedsplanlegging

13.02.2018 4

Mohr, Sengupta & Slater, 2013



Vurdere ressurser og kompetanse
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• Materielle eiendeler (produkter, fasiliteter, finansielle ressurser)

• Immaterielle eiendeler (merkevare/omdømme, kunnskap, kultur)

• Kompetanse (rutiner, prosesser)



Svare på viktige strategiske spørsmål

Who are our 

customers?

What value do 

we offer them?

How can we create 

and deliver that value?

The Strategy

Sweet Spot
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• Hvem er våre kunder?
• Fokus på måling av kunders uttalte og uuttalte behov (mindre på teknologi og 

mer på kundeverdi).

• Identifiser nøkkelsegmenter istedenfor å fordele ressursene tynt utover 
mange segmenter.

• Unngå for mye fokus på det «etablerte» markedet.

• Fokuser på nåværende og fremtidige kunder.

• Se etter nye markedsplasser.
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• Hvilken verdi?
• Produkter, tjenester og teknologi er grunnleggende elementer i 

verdiskapning.

• Forstå kundene og hvordan produkter, tjenester og teknologi kan skape verdi 
for dem.

• Verdivurdering – hvorfor skal kunden velge våre produkter?

• Forstå konkurrentenes verdivurdering.
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• Hvordan skape og levere verdi?
• Krav – kompetanse, struktur/system, gode beslutninger i distribusjon, prising 

og promotering, og fleksibilitet.
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Velge strategi?

Hvem er kundene? Hvilken verdi? Hvordan skapes/leveres verdien

Produktlederskap (etablerer, 
pioner, «first mover»)

Innovatører og tidlig brukere Nyskapende produkter Fokus på rask kommersialisering 
av ideer

Følger (analysator) Tidlig brukere og tidlig majoritet Overlegne produkter
Lavere pris
Nye forretningsmodeller

Fokus på kostnader og 
distribusjon

Kundenærhet (differensiere) Tidlig og sen majoritet Kundetilpasset løsning
Overlegen service

Relasjonsmarkedsføring og 
kundenærhet

Operativ excellence (lav-kost) Tidlig og sen majoritet Overlegen kombinasjon av 
kvalitet, pris, og tilgjengelighet.
Kostnadsleder.

Effektivitet i verdikjeden
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Organisatoriske prosesser og struktur

• Hierarkisk/funksjonell struktur
• Formelle regler og prosedyrer
• Sentralisert beslutningstaking
• Passer i «slow-cycle» marked

• Struktur basert på markedsfokus
• Passer bedre i høyteknologimarkeder
• Fokus på kunder, fleksibilitet og fart
• Flytter fokus fra produktorientering til markedsorientering
• Desentraliserte beslutningstaking
• Uformell koordinering mellom avdelinger
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Prestasjonsmåling

• Det er vanskelig å styre det som ikke kan måles!

• Markedsaktivitetenes økonomiske resultat – Produkt, pris, plass og 
promoterig.
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Til neste gang:

• Vi ser på obligatorisk oppgave I

• Vi sees!
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