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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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La oss se på en case……
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Hva er NORSPO (heter nå Sportsbransjen as)?

• Norspo AS er et aksjeselskap eiet av 62 leverandører av sports- og fritidsutstyr 
som representerer ca 80% av den totale omsetningen av sports- og 
fritidsprodukter i Norge. Norspo AS ble etablert i 1986.

• Selskapet har som hovedformål å arrangere Norspomessen og å utgi fagbladet 
Sport.

• Norspomessene - Sport/Fashion - arrangeres to ganger pr. år, i februar 
(høst/vinter produkter) og i august (vår/sommer). Messen, som er en lukket 
fagmesse, finner sted på Exporama Messesenter på Hellerudsletta, 15 minutters 
kjøring nord for Oslo.
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NORSPO - en interesseorganisasjon for sportsbransjen i Norge

Leverandør
Kjeder/selvstendige

forretninger
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Strategisk satsing for NORSPO 2000

Utvikle en internett portal med følgende 

funksjoner:

• Bestillingsmuligheter for forretninger.
• On-line stor
• Informasjonsspredning gjennom ”communities”
• Nyhetskanal for bransjen
• Varetorg for utveksling av varer mellom butikker samt spesielle tilbud fra leverandører

Basert på et forprosjekt utviklet av HP Consulting
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Leverandør
Kjeder/selvstendige

forretninger
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Estimerte kostnader….

• Oppstartkostnader (Eks. Maskinvare) 

kr. 4 325.000,- NOK

• Drift pr. mnd. (Inkl. Maskinvare pr. 3. år) kr. 64.200,- NOK
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Inntjeningspotensiale..

• Man forventer at internettportalen vil kunne bli brukt i 25% av 
repeatordrene i bransjen. 

• Disse har en samlet verdi på 250 mill. 

• Ved en transaksjonskostnad på 1,5% av ordreverdien vil portalen ha 
inntekter på 3,75 mill NOK per år.
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Er det lurt av NORSPO å satse

på e-plassen?
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Hva menes med distribusjon som 
konkurransemiddel?

Med distribusjon forstår 

vi vanligvis de oppgaver 

som har til formål å 

overføre varer og 

tjenester fra produksjon 

til bruk
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Noen begreper.......

P
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K

Distribusjonskanal

Distribusjonsledd
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Distribusjonsmuligheter 

Leverandør 

   

 Agent/megler/Distributør 

 

Produsent 

   

 Distributør/megler  Forhandler 

   

 Forhandler  

 

Kunde 
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Utfordringer knyttet til 
distribusjonsbeslutninger

• Høy verdi på produktene

• Høyt tempo i innovasjon

• Skaper behov for salg/service oppfølging

• Problemer med piratkopiering

• Internett kan komplisere distribusjonen
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Distribusjonsbeslutninger.....

1 Betraktninger vedrørende mål, distribusjonsstruktur og eksterne arb. bet. 

2 Valg av kanalstruktur: direkte vs. indirekte.   

3 Valg av type mellomledd   

4 Antall mellomledd - distribusjonsgrad   

Styring av kanalene   

a Valg og rekruttering av mellomledd 

b Kontroll og koordinering 

5 

c Lover og regler som må tas i betraktning 

6 Evaluering av resultat   
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Eksklusiv distribusjon 

Direkte salg 

S
A

L
G

 

Tidlig, 

tidlig salg 

Stor 

vekst/kritisk 

masse 

Majoritet/ 

Standardisering av 

teknologi 

Tid 
 

 

Tidlig 

adoptører 

Tradisjonelle 

forhandlere 

Masse distr. 
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Internett som distribusjonskanal

• Hybride distribusjonskanaler (kombinasjon av direkte og indirekte 
distribusjon):  
• Konflikt mellom produsent og distributører 

• “Co-opetition”

• Muligheter:  
• Unngå Internett (og dermed hele konflikten) 

• Gå på Internett (inviter til konflikt)
• “utelatelse av mellomledd”

• En mellomting mellom de to første alternativene
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Håndtering av hybride distribusjonskanaler

• Mål:  
• Øke distribusjonsgraden til en lavere kostnad

• Trinn:  
• Identifiser målgruppe(r)

• Identifiser behov og ønsker i målgruppen(e) 

• Alloker den mest effektive distribusjonskanal til de enkelte målgruppene
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Til neste gang:

Dere forbereder en 10 min presentasjon på status for prosjektet til mandag 9 april. Det 
som kan presenteres er:

1. Gi en beskrivelse av mikro-omgivelsene til den valgte høyteknologibedriften: bedriften, 
markeder, produkter/tjenester og konkurrenter.

2. Gjør en vurdering av «The Strategic Sweet Spot» som dere ser høyteknologibedriften 
har som strategiske utgangspunkt for markedsføring av det valgte produktet.

3. Foreta segmentering av markedet for det valgte produktet.

• Enjoy!
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