
WORKSHOP

Workshop i omni-channel marketing

Introduksjon: The Customer Gap. 
En inspirerende introduksjon av Helge Tennø om fremtidens kunder 
og virksomheters utfordringer knyttet til å holde tritt med utviklingen. 
Foredraget knytter omni-channel som disiplin sammen med digital 
markedsføring, merkevare og kundeopplevelse, og inviterer deltag-
erne til å diskutere de viktigste ideene seg imellom.

Omni-Channel: Definisjon.
Hva er forskjellen på omni, multi- og cross-channel. Hva kan omni-
channel bety for deres organisasjon og kunder.
 

Kunden: Hvem er kunden?
Hvordan gjenkjenner vi kunden? Hvordan treffer vi dem med 
relevante initiativ og relevante tilbud? Hvordan kan omni-channel 
og big data endre hvordan vi møter og konverterer kunden? 
Hva er koblingen mellom offline og online data for å få styrket 
individualisering av kundedialog og digital betjening?
 

Organisering: Konsekvenser. 
Hva skal til for å ta steget fra en basis multi-channel approach 
til en omni-channel tilstedeværelse? Hvordan påvirker dette 
kompetansekrav, incentiver, informasjonsarkitektur, mål, strategi, kultur 
etc? Hva har virksomheter som lykkes gjort med sin organisering? 
 

Pull: Kunden i førersetet. 
Hvordan tenke pull-teknikker i stedet for tradisjonell push- strategi 
når kunden setter premissene? Hva er forskjellen på kundeorientert 
og kundeaktivert? Hvordan rigger man seg best for å lytte til kunden, 
og hvilke data skal vi lytte til, fra hvor? Hvordan kan en virksomhet 
forholde seg til at kundene bestemmer sin egen markedsstrategi (hva 
de vil kjøpe når, hvor og til hvilken pris)? 
 

Kanalbruk: Optimalisering. 
Hvordan benyttes analytisk innsikt og modeller for å optimalisere 
kanalbruk? Hvordan kombineres innsikt med tradisjonell effektmåling 
fra salg og kundepleie? Hva er mulig å måle og forbedre i deres 
virksomhet? 
 

Merkevareopplevelse: Kundeopplevelse. 
Merkevare- og kundeopplevelse er sentrale begreper innen 
omni-channel disiplinen. Hvordan tenke på både merkevare og 
kundeopplevelse? Hvordan arbeider deres virksomhet med dette 
i dag, hva lykkes dere med og hva er utfordrende? Hva gjør andre 
virksomheter for å møte kundens forventning om å bli gjenkjent med 
ivaretatt historikk på tvers av kanaler og tid?
 

Innsikt: Analyse. 
Hva differensierer stordatainnsikt og analyse fra en mer tradisjonell 
tilnærming? Hva er forskjellen på denne måten å arbeide med 
denne måten å jobbe med data på? Hva er en Customer Decision 
Hub? Hvilken innsikt gir det, til hvilken verdi? Hva er hovedlinjene 
i stokastisk/predikativ analyse og hvordan påvirker og følger vi en 
kunde på grunnlag av dette? Hva må gjøres i deres virksomhet for å 
supplere eller tenke nytt?
 

Konsept: Hva skal deltagerne sitte igjen med?
Workshopen er lagt opp ved at temaer introduseres på storskjerm i 
rommet, før gruppene får jobbe med dem og lande dem i forhold 
til sine behov og forutsetninger. Det deles ut en duk til hver deltager 
som skal brukes som arbeidsverktøy (individuelle oppgaver og 
gruppeoppgaver) gjennom møtet og sørger for at deltagerne noterer 
og arbeider med nyttige oppgaver og problemstillinger gjennom 
hele møtet.
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Pris Kr. 45.000,-
 Prisen inkl. forberedelser, 
 foredrag og møte med  
 tre senior rådgivere  
 i fire timer.
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