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Typiske ferdigvarer fra Sunnmøre…



8 000
bedrifter

60 000
ansatte

121
milliarder kroner

Norsk ferdigvareindustri er større enn vi tror

KILDE: Nærings- og fiskeridepartementet, «Verda som marknad» Regjeringa sin strategi for eksport og internasjonalisering 



Norsk ferdigvareindustri på 1-2-3

Hva er en ferdigvare? 

• Varige gjenstander, fremstilt for 
langvarig bruk (long lasting durable 
goods), ofte flere år på grunn av 
holdbarhet og kvalitet, hvor det også vil 
være vanlig med påfølgende kjøp 
(ettermarkedsaktivitet).

• Kan typisk være møbler, belysning, 
metallvare, sportsutstyr, tekstil, klær, 
glass, porselen,elektriske artikler, plast 
og  byggevarer m.m.

Hva konkurrerer 
ferdigvareindustrien på? 

• Før: Kostnadseffektivitet

• Nå: Innovasjon og merkevare 

Hva er vekstpotensialet for 
norsk ferdigvareindustri?

• Kun 6% av norsk eksport er ferdigvarer 

(55 mrd NOK).

• Sammenlignet med Sverige (24%/165 
mrd NOK) og Danmark (25%/240 mrd
NOK) er norsk industri betydelig mer 
råvareorientert.

Kilde: Nordisk Råd, statistikkbankene i 
de nordiske landene/Norsk Industri.
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Kunnskap om (ung) forbruker ble internasjonal suksess!
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Kan restråstoff bli en ny eksportindustri fra Sunnmøre?
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I ENRICHED tenker vi litt annerledes.
Istedenfor tradisjonelle kosttilskudd
har vi utviklet førsteklasses produkter
som enkelt kan brukes i ditt daglige
kosthold. Vi tilbyr helsebringende,
naturlige og smaksrike oljer som du
kan tilføre i den maten du liker best.



Hva møter oss i fremtiden?
… eller snarere rett over nyttår!



Disrupsjon 1: Mellomleddene forsvinner
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Disrupsjon 2: Forhandlerens makt forsvinner

«Bedre marginer»     | «Mer forutsigbart»    |      «En vekstmodell»«Manglende marginer»  | «Uforutsigbart»  |  «Fallende omsetning»



Disrupsjon 3: Livsstilsdata – den nye valutaen

Den eskalerende digitaliseringen og fremveksten av 
nye datakilder øker datafangsten betydelig. 

Kombinert med datadrevne analyser kan det bidra til 
nye forretningsmuligheter for mange virksomheter.

Digitale krefter tar over markedet gjennom 
datadrevet utvikling. 

Hvordan kan vi bruke datamengden vi hamstrer fra 
datastrømmer og big data?

Anvendelse av 
økt kundeinnsikt

Digitalisering 
av salg

Den digitale 
kundereisen 



Disrupsjon 4: Smart og lønnsom skreddersøm

Både privat- og bedriftskunder forventer varer og tjenester som er mer 
tilpasset ens egne ønsker og behov. 

Med dagens teknologi kan vi nå sette opp systemer som fanger og analyserer 
data slik at vi kan predikere hvilke behov og preferanser du som forbruker har.

Essensen av smart 
og lønnsom 

skreddersøm er å 
kunne gi kundene 
nøyaktig det de vil 

ha, når de vil ha 
det.

Det er merverdi i 
en slik egenskap 
og kundene er 

villige til å betale 
mer for det.

Varige relasjoner 
etableres om 

merkevaren over 
tid leverer med 

presisjon!



Disrupsjon 4: Smart og lønnsom skreddersøm

Gi kundene 
nøyaktig det de vil ha, 
når de vil ha det.



https://www.futuretalks.no/rapporter/trendrapport-2018
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