


• Hvem er Aktiv365 
• Strategiarbeid i praksis 2011 – 2017
• Viktigste lærdommer
• Rustet for fremtiden 
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Tor Fredrik Kayser Berg + Sissel Tangerås

Vært i bransjen siden 2002

Flere styreverv, bl.a. Virke trening (2013 – dd)

Medeier Aktiv365 Xpress, daglig leder 4 sentre

M.Sc. i finans

Sykepleier, ernæring, gestaltveileder.

Master i relasjonsledese ved NTNU skrives as we speek.

Eier Aktiv365 og daglig leder Aktiv365 Straume.

Vært i bransjen siden 1986.
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Bergen / Hordaland.

GEOGRAFI 
Ca 46 mill i 2016.

OMSETNING 

Ca 8.200

ANTALL MEDLEMMER 

130

ANSATTE
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Våre sentre 

Tilgjengelighet
24/7 – 365

500 – 600 m2
Pris fra 275 – 339,-

“Alt” inkludert.
Unik på aktiviteter rettet mot 

barn
Fra 1.800 – 5.000 m2 

05 – 24 - 365
Pris fra 399 – 549,-

Egen SPA-avdeling på 
fullskala sentre.

Velvære inkludert.
Behandling

3 XPRESSENTRE 3 FULLSKALA SPA OG VELVÆRE
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Hva tilbyr Aktiv365? 

Åpent 365 dager i året 
24 timer i døgnet

120 gruppetrimer i uken 

Spa og velvære 

Tilbud om aktivitet 
inne og ute

Tett samarbeid med idrettslag og 
helsetjeneste

Aktiv fritidsordning og 
aktiviteter for barn 
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Fra kjede til utbryter til kjede 

Etablering av Aktiv365

Nytt merkevarenavn
Visjon og verdier

Vekstfase

Ny strategiplan

Veien videre
Eksterne ressurser

Disiplin INFOGRAPHIC 04

2011

2015

2017
6 sentre

Fokus på kontroll
2 årsplan 
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“Companies, like people, should never 

change who they are so others will like 

them. They should find those who like 

them for who they are” – Simon Sinek
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Den gyldne sirkel 

WHO WHY

Simon Sinek - 2015

HOW WHAT
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Kunnskap
Inspirasjon  

Aktiv365  

AllsidighetHumor  

Viktige verdier - i hele organisasjonen 
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Forretningsidé:
Allsidig treningstilbud for mennesker i 

alle aldre og på alle treningsnivå. 
Tilbud rettet mot barn skal bidra til å 

få hele familien i aktivitet.

Våre verdier:
Kunnskap

Humor
Inspirasjon
Allsidighet

Kundeløfte:
Vi skal inspirere til en aktiv 

livsstil 365 dager i året

Vår visjon:
Vi skal inspirere mennesker til

en aktiv livsstil
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01 Verdier ut til alle ansatte

02 Rekruttering

03 Inspirere våre medlemmer

Fokusområder for å lykkes 
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” Get the right people in the bus, the 

wrong people off the bus, and the right 

people in the right seats” - Jim Collins 



18

SWOT – analyse  

STRENGTH WEAKNESS 

THREATS OPORTUNITIES 
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SWOT – analyse  

STRENGTH WEAKNESS 

THREATS OPORTUNITIES 

Aktive eiere 
Unik kompetanse 
Ledere som yter
SPA 
Kreativt arbeidsmiljø
God beliggenhet 
Godt etablert   
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SWOT – analyse  

STRENGTH WEAKNESS 

THREATS OPORTUNITIES 

Svak intern rapportering
For lite økonomi fokus 
Sårbar for enkeltpersoner 
Ulønnsomme aktiviteter 
Kreativt arbeidsmiljø
Svake rutiner 
Utydelige ansvar 
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SWOT – analyse  

STRENGTH WEAKNESS 

THREATS OPORTUNITIES 

Lederutvikling 
Samordne innkjøp 
Satse mer på ungdommer
Fokus på trening og helse 
Aktivitetsbudsjetter
Samarbeid med annen kjede 



SWOT – analyse  

STRENGTH WEAKNESS 

THREATS OPORTUNITIES 

Høye krav blant nyansatte
Overetablering og metning
Prispress 
Konkurranse om gode ansatte
Redusert betalingsvilje?
Endring av avgifts- og 
skatteregler 
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01 Strukturelle forhold 

02 Kreativ/spontan kultur 

Hovedutfordringer 
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StrategiStrategi Strategi

Hvordan klare å implementere disiplin i større grad i kulturen?

”Culture eats strategy for breakfast” 
Peter Drucker
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01 Forstå alvoret i situasjonen

02 Involvering/eierskap til prosess

03 Økt kunnskap 

Endringsprosess med fokus på menneskene

04 Informasjon underveis
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01 Forstå alvoret i situasjonen

02 Involvering/eierskap til prosess

03 Økt kunnskap 

Endringsprosess med fokus på menneskene

04 Informasjon underveis

“Gøy å 
spare 

penger” 
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Sos ia le  S isse l  
F r ida  -

Forandr ing  
f r yder   

Gruppe-Gro    Spreke  S t ine  
og  S te inar  

Definerte målgrupper 
Express-Er ik  

SPA 
Sara  



Økende kompleksitet i mediebildet  

SOCIAL



Gjøre selv eller få hjelp? 

Digitalt markedsføringsbyrå  



Aktiv365s digitale markedsføringsstrategi 

Målsetning

Øke	  antall	  kunder	  totalt	  og	  gi	  
økt	  verdi	  og	  opplevelse	  for	  
dagens	  kunder/medlemmer	  	  

Kommunikasjonens	  rolle	  

Øke merkevarekjennskap i 
nedslagsfeltet gjennom smart bruk 
av digitale medier! 
Øke salg gjennom digitale 
plattformer!  
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Dette ønsker vi å få til i ny markedsstrategi: 

Inspirere og vise bredde i det vi tilbyr 

Bruke sosiale medier og søk effektivt 

Spisset kommunikasjon til ulike 
målgrupper 

Målbar og sporbar kommunikasjon
15
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Noe av det vi har gjennomført

Søkemotor
optimalisering 

Strategi for 
sosiale medier 

.
Ny Google 

Adwords konto 

Satt opp sporing og 
målinger
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Facebooks geografi brukt til sitt fulle

Våre geografiske nedslagsfelt 
er bygget opp etter postnumre 
til våre medlemmer 

Resultatet er svært effektive 
spissede målgrupper for 
annonsering! 



Med Facebooks ”locations” vises 
sentre i nærheten vises først 

Sentre vises rett plassert i kart 

Sterkere ”sammensveiset” som 
én merkevare 

Facebook locations 



Ulike annonserte budskap følger ulike målgrupper 

”Halv pris”-budskap til 
folk i nærheten 

Vervebudskap til 
medlemmer 

Yoga budskap til yoga-
interesserte 
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De 3 viktigste lærepunkter 

Mennesker – bevisst på 
hvem du skal ha med i 
bussen + dyrke ulikheter
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Hente ekstern hjelp så vi 
kan fokusere på det vi er 
gode på 

De 3 viktigste lærepunkter 
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Kontroll på kostnader

De 3 viktigste lærepunkter 
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Veien videre

Digitale løsninger / brukervennlig

Tilpasningsdyktig / omstilling/ 

endringsvillig

Relasjoner

Folkehelse



Aktiv365 har et allsidig tilbud av trening og aktiviteter.
Hos oss finner du blant annet over 120 gruppetimer pr uke,
store frivektsområder, svømmebasseng, spa- og
velværeavdelinger, barnepass, tennis, squash og aktiviteter
for barn og voksne!

Kontakt: 
sissel@aktiv365.com
torfredrik@aktiv365.com


