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● Oppstart - Juni 2017

● Offisiell samarbeidspartner med 
Liverpool FC

● Elsket inbound i snart 2 år

● Avidly Norway er strategisk 
samarbeidspartner

● Langsiktig og grundig plan på 
inbound-satsingen.

● Den ENESTE planen faktisk.
 

Norwegian Sports Travel



● Selger fotballturer til Liverpool (og England). 

● Alternerer på tre personas

● Kommuniserer via Facebook, nyhetsbrev og blogginnlegg

● Tatt en tydelig posisjon i markedet med seriøs og troverdig kommunikasjon 
overfor reise/fotball glade nordmenn. 

● Månedlige analysemøter/korrigering

● Kontinuerlige salgskampanjer med A/B testing.

● Fokus på dagsaktuelt og tilpasset Innhold
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Antall kontakter opprettet; 

         5,875 
fra juli 2017. 
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* Slettet ca 2.800 kontakter januar 2018. (GDPR)



Tiltak fra inbound har gitt oss

 5.182
påmeldte på vårt eget 
nyhetsbrev. 
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Gjennom 22 mnd har vi stabilisert besøk på nettsiden 
med: 

         ca 8.000* 
unike brukere pr mnd
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* Det er jo ikke så mye, tenker du. Men NST selger ut hele varelageret ila 6-7 mnd! 



Aktiviteter gjennom inbound + har til nå sørget for   

14,9k følgere

             på Facebook.
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* NST har KUN brukt inbound marketing fra oppstart. Men man ser at referrals og Word of Mouth også genererer både følgere, leads og salg.



Hvor mye kostet dette egentlig?
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Hva genererte det?
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Akkumulerte tall i perioden. 
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Akkumulerte tall i perioden.
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NST har altså en ROI på

      24,4 ganger 
investeringen i inbound marketing i perioden.
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I en bransje med ekstrem stor 
konkurranse om både kunder og 

oppmerksomhet ser vi at vi må tørre 
å tenke OG være annerledes. 

Inbound strategien har for både 
kundene våre og oss som selskap 

fungert helt optimalt.

“ 

”
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Vi fortsetter selvfølgelig med Avidly…!



BARBRO FAGERBAKK
+47 406 06 668

barbro.fagerbakk@avidlyagency.com
Book et møte i min kalender

https://app.hubspot.com/meetings/bb11?__hstc=161264354.b1ad8e2f7962ceff67b8c81d2503d0a0.1535721243187.1549048428240.1549052851324.222&__hssc=161264354.1.1549293237648&__hsfp=1131493461&hsCtaTracking=41240883-3675-433d-b57c-28a95ed6ce8b%7Cb9c9606f-ea04-4aaa-ae9b-81535d10320f



