
Tren16



• Størst i Hordaland

• 10 treningssentre (13)

• 250+ ansatte

• Nasjonal satsing på franchise og Livea

Kort om Nr1Fitness:



• Misjon

– Vi bryr oss

• Visjon 

– Norges triveligste treningssenter

• Verdier 

– Tilstede, inkluderende, veileder og hjelpsom

Visjon og verdier



2008
Hvordan det hele startet





Utfordring:
Hvordan sette lille Nr1Fitness på det store kartet med 
mange sterke merkevarer og et svært begrenset 
markedsbudsjett? 



2009



Våge å ta en strategisk posisjon: 

Folkelig og lokal



Grafisk profil og ny logo



Ny logo



En grafisk profil i utvikling 















2012





PR- og mediehåndtering



De store VS de små

Ta ekspertposisjonen!











2012



Internkommunikasjon



Noen vanlige utfordringer:

• Høyt tempo i hverdagen

• Mange avdelinger/lokasjoner

• Mange informasjons- og kommunikasjonskanaler

• Manglende kompetanse og kapasitet

• Manglende eierskap til- og forståelse for beslutninger



Løsning:

• Faste ledermøter der alle sentrene samles

• Mål:

• Skape et godt forum for tanker, idéer og felles retningslinjer

• Skape et godt samarbeidsklima

• Sikre eierskap til- og forståelse for veivalg og beslutninger som tas

• Riktig ansvarsfordeling



Den lukrative ekspertposisjonen















2013



Forretningsutvikling = merkevarebygging





Lansering av Livea



Magasin



Aktualitet: 

Uvanlig kundehistorie









2014







Aktualitet: 

Januar











2016











Aktualitet: 

Franchise





Blogg og del kunnskap



Hva har vi lært?

• Det koster penger å bygge en merkevare som virker

• Det er lønnsomt å bygge en god merkevare!

• Det er fristende å tenke at nå er jobben gjort og kutte merkevarebyggingskroner, men 
det er ikke smart

• Søk råd hos profesjonelle

• Det er fullt mulig å utfordre de store aktørene på merkevarebygging

• De ansatte må leve ut merkevaren og være stolt av den

• Involver derfor ansatte på alle nivå i arbeidet med merkevarebygging



Konsekvenser av markedsstrategien
• Har blitt en naturlig «fagekspert»   

som mediene trekker veksler på

• Terskelen for å skrive om 
Nr1Fitness har gått ned

• Har tatt en tydelig posisjon i 
mediene, lokalt og regionalt

• Har stor pågang på arbeidssøkere

• Økt stolthet i egen organisasjon

• Har tatt en ledende posisjon i 
treningsbransjen i 
Hordaland



Kontaktinformasjon:
Administrerende direktør i Nr1Fitness

Trygve Amundsen
E-post: trygve@nr1fitness.no

Tlf: 986 79 223


