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Hvordan kan influencere bygge merkevare, generere leads og salg. 

Influencer marketing





Annijor 254 000

Costume 48 200

Elle 48 200

Signy Fardal         5500



Det nye medielandskapet er 
drevet av influencerne



1.Hvorfor?
2.Hva?
3.Hvordan?



1. Hvorfor



Jennifer Aniston for Emirates Airlines



Casey Neistat for Emirates Airlines



Jennifer Aniston vs
Casey Neistat for Emirates Airlines

Kostnad: 5 mill. dollar
6 mill. visninger

Kostnad: Gratis flybillett
49 mill. visninger
13 mill. visninger
Økt kjennskap blant nye målgrupper
Delinger og Presseomtale
Prisdryss



Når en influencer deler innhold om en bedrift eller 

merkevare så får det mye større påvirkning enn om 

merkevaren gjør det selv



1. Hva



Influencer
Innflytelse i et samfunn eller kategori

Deler nyttig, inspirerende eller underholdende innhold
Blir sett på som ekspert 

Setter trender
Mange tilhengere/fans

De er autentiske



BUT HOW??

INFLUENCER MARKETING
=

Markedsaktiviteter rundt mennesker som har 
innflytelse over potensielle kunder

Integrere merkevaren med innholdet og historien som fortelles
Bygge gode merkevareambassadører  



Mål med Influencer Marketing

1. Nyhet
2. Tillit til merkevare
3. Endre holdninger
4. Leads og salg
5. Nå ut til nye målgrupper



1. Hvordan



Finn din influencer!
Hvem har autoritet innen feltet

1. Kredibilitet
2. Relevans
3. Målgruppe
4. Dekning & Engasjement
5. Troverdig





Betalt = influencer advertising
=

Annonsens form og innhold samsvarer 
med mediet det publiseres i.

Og det oppleves relevant for mottaker



”Hvis du selger noe kan du få en kunde i dag, men 
hvis du hjelper noen kan du få en kunde for livet ”



Målet er kanskje kortsiktig, 
men effekten kan bli langsiktig om man 

finner riktig influencer for 
sin merkevare



Ved å samarbeide med en 
influencer som har høy tillit blant sine 

følgere, låner man influencerens troverdighet 
noe som gjør det enklere for merkevaren 

å bygge tillit hos følgerne







Egne kanaler = 
Samarbeid med influencer om produksjon av innhold 

til dine egne kanaler

Foredrag – gjesteblogg – tekst/foto/film



En alliert  i produksjon 
er en alliert I 
distribusjon



Lene Orvik
for Bik Bok



Caroline Berg Eriksen for Adax



Camilla Pihl
for VITA





Fortjente kanaler
=

inviter influencer til å delta på noe som er i 
deres egen interesse, uten at de får betalt for det 

Reise – foredrag – konferanse - intervju 
Lansering  – produkttesting







Tone Kroken for Habitat





Event med Ford Fiesta
«from	runway	to	highway»





Resultat

9 Insta innlegg
8 snap

69 Insta stories





Tips:
Flytt fokus fra konvertering til involvering
Betalt: Involver influencer i dine mål
Det er influencer som er eksperten i sine 
kanaler. Lytt til de! 
Ubetalt: Ikke involver influencer i dine mål





Oppsummering
I

1. Det gir større påvirkning når en influencer
deler ditt innhold enn om du gjør det selv

2. Finn troverdige avsendere med relevant 
innhold og tillit hos sine følgere

3. En alliert i produksjon er en alliert i 
distribusjon

4. Ingen liker å bli lurt. Husk tydelig 
merking!

5. Flytt fokus fra konvertering til involvering





Takk for meg!

Pia Tryland
Daglig leder, Chili Publications

@piatryland @chilipublic @kampanje



Hva skal merkes?

1. En som får betalt for å legge ut noe om et produkt eller 
en næringsdrivende.

2. En som får låne noe, får delta på noe, får ting gratis eller får 
en tjeneste eller en reise gratis eller med rabatt, mot en 
forventning om at eksponering av dette på vegne av en 
næringsdrivende.

3. Om man har en generell eller langsiktig avtale om å være 
«ambassadør», «samarbeidspartner» eller liknende.

4. Deling av konkurranser eller «giveaways» for en 
næringsdrivende.

5. Ved bruk av annonselenker. Da skal både innlegget og 
lenkene merkes.

6. Fremming og salg av varer eller tjenester som influencer selv 
har en interesse i, altså egenreklame

Kilde: Forbrukertilsynet 



Hvordan skal innlegg 
merkes?
Alle skal kunne oppfatte at det er reklame før eller samtidig som 
de ser det du har lagt ut. 

• Fremtredende plassering
• Tydelig skrift  og stor nok skriftstørrelse
• Tydelige ord som «reklame» eller «annonse»
• Tydelig merking av hvem det reklameres for
• Tydelig merking når innlegg med reklame blir delt i andre 

kanaler

Kilde: Forbrukertilsynet 


