
VI TROR PÅ HODET DITT
For Markedshøyskolen av reklamebyrået Anorak.
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TROR DU  
PÅ FREMTIDEN?

Det gjør vi! Og vi kan forme den 
sammen. Kanskje hotellene vil bestå 
av hundrevis av flyvende kapsler?  
Vil reklamefrie drømmer etterhvert 
koste 99 kroner i måneden? Eller drar 
vi snart på sydenferie uten å forlate 
vår egen stue? Ny teknologi og 
smarte hoder gjør nye ideer mulig 
– innenfor alle våre ulike fagdisipliner. 
Det tar vi på alvor, for vi er en liten 
skole som har rom for store tanker. 
Dine tanker. Tanker som skal utgjøre 
fremtidens pensum.

Hos oss blir du sett. Fordi vi vet at 
du trenger noen som lytter og er 
interessert. Som oppfordrer deg til  
å tenke annerledes. Som heller har 
kritiske spørsmål enn bekreftende 
nikk. Derfor er våre kontordører alltid 
åpne, klasserommene ment for dialog 
og dine tanker like viktige som pensum. 
Tett samarbeid med næringslivet og 
en praktisk rettet undervisning, gir 
deg den kunnskapen du trenger for  
å bli ettertraktet på arbeidsmarkedet. 
Alt for at du skal kunne konkurrere 
om de beste jobbene den dagen du 
går ut dørene på Markedshøyskolen 
for aller siste gang.

Bli med oss inn i fremtiden.  
Vi tror på hodet ditt.
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I dette caset vil vi beskrive hvordan reklame har spilt en viktig rolle i 
forbindelse med etableringen av Markedshøyskolens posisjon gjennom 
kommunikasjonskonseptet «Vi tror på hodet ditt». Helhetlig og konsekvent 
bruk av konseptet har vært avgjørende for rekordmange nye søkere og 
styrket posisjon i markedet. Samarbeidet vårt med Markedshøyskolen 
startet høsten 2011. Caset omhandler effekten av Markedshøyskolens 
kommunikasjonsaktiviteter fra rekrutteringskampanjen 2012 og frem til 
sommeren 2014. 

Mange har vært involvert i utviklingen og implementeringen av konseptet  
«Vi tror på hodet ditt». Ansvarlig for det kreative konseptet er Anders 
Gudmundstuen, Jens Petter Aarhus, Jens Jørgen Krogsveen og Torgeir 
Vierdal i Anorak. Ansvarlig for utviklingen av kampanjene har vært Anders 
Gudmundstuen sammen med Jens Bjørklund, Kasper Amundsen Tuvnes 
og Peter Power. I tett samarbeid med markedsavdelingen på Markeds-
høyskolen har nærmest alle ansatte i Anorak vært involvert og bidratt 
underveis de siste fire årene. Vi har samarbeidet med flere for å oppnå de 
resultatene dette caset omhandler, blant annet StarCom, Good Morning, 
Good Evening, Fantefilm, Plan 8. Og illustratørene Ragnar Aalbu, Bjørn 
Rune Lie og Jared Chapman.

På vegne av Anorak, 
Elisabeth Søråsen, planner og partner.

FORORD
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Markedshøyskolen ønsket i 2011 å reposisjonere seg, gjennom å  
kommunisere sine fordeler, for å bli et reelt alternativ til Handelshøyskolen 
BI. Markedshøyskolen tilbyr én master og åtte bachelorstudier innen HR 
og personalledelse, hotell- og reiselivsledelse, markedsføring og merke-
vareledelse, salgsledelse, servicestrategi, kreativitet, innovasjon og forret-
ningsutvikling, PR og samfunnspåvirkning. Skolen er relativt liten, og en  
utfordrer til den mye større Handelshøyskolen BI, både i antall studenter 
og størrelse på markedsbudsjettet.   

Markedshøyskolen ønsket som utfordrer i markedet å skille seg positivt 
ut som en annerledes høyskole med landets eneste spesialisering innen 
markedsfag. Målsettinger for arbeidet de siste tre årene har overordnet 
vært å øke kjennskapen til og kunnskapen om Markedshøyskolen og hva 
de tilbyr, for der igjennom å øke antallet søkere og studenter.

Det finnes mange fremtidige studenter som har tanker, ideer og ønsker 
om å bidra til små og store endringer for bedrifter og næringslivet. De 
trenger en skole som tar dem på alvor, som støtter dem og som tror på 
evnene deres. Denne rollen har Markedshøyskolen tatt de siste årene.

Markedshøyskolen har klart å etablere seg som den foretrukne høyskolen 
innen markedsføring. Resultater fra kjennskapsmålingen viser en positiv 
utvikling i målgruppen på spørsmålet «Markedshøyskolen har spisskom-
petanse på markedsføring», fra 22 % i 2012 til 33 % i 2014. 

Vekst i antall søkere utgjør 63 %, og har gått fra 1.891 søkere i 2011 til 
3.094 søkere i 2014. Vekst har det også vært i antall søkere som blir tatt 
opp som studenter med 61 %, fra 656 i 2011 til 1.055 i 2014. Handels-
høyskolen BI rapporterer i 2014 om en nedgang i antall bachelorsøkere*. 
I følge Samordna opptak** økte antall søkere til høyere utdanning med 
2,35 % fra 2013 til 2014. Med Markedshøyskolens sterke vekst i samme 
periode er det derfor rimelig å anta at vi har tatt markedsandeler. Siste 
ROMI-analyse fra 2014*** fant en klar og sterk sammenheng mellom de 
siste tre års markedsinvesteringer og antall søknader.

Kilder: *Inside24 06.05.2014, **www.regjeringen.no, ***ROMI-analyse v/Marketing Clinic.
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HER VAR VI | Bakgrunn 

En liten utfordrer i et krevende marked
Markedshøyskolen var i 2011 en liten høyskole, med 1400 
studenter. De foregående årene hadde gitt svake resultater 
for Markedshøyskolen. Markedet for privat utdanning var  
dominert av Handelshøyskolen BI, som den sterkeste 
konkurrenten. Her gikk det på dette tidspunktet til sammen-
ligning ca. 20.000 studenter. Handelshøyskolen BI har til 
forskjell fra Markedshøyskolen hatt høye markedsbudsjetter 
og gjennom dette muskler til å kreve sin plass i markedet. 
Handelshøyskolen BI hadde total dominans på alle kjenn-
skapsmålinger, og hadde både en tydelig profil og sterk 
posisjon i markedet. 

Mange aktører kriger om de samme søkerne. I tillegg til den 
sterke konkurransen fra private aktører, som Handels- 
høyskolen BI, var markedet også preget av svært mange 
offentlige høyskoler. 

Målgruppen består av unge mennesker, som er i ferd med 
å gjøre ferdig videregående skole. Opptaksperioden for alle 
høyskoler er fra januar frem til 15. april. I denne perioden er 
det et bredt spekter av både private og offentlige høyskoler 
som kjemper om å få oppmerksomhet og bli valgt fremfor 
andre alternativ. 

For å nå gjennom og ta opp konkurransen var Markedshøy-
skolen nødt til å gjøre endringer. Med en ung og utydelig 
merkevare, uten store markedsbudsjetter til å opprettholde 
bred medietilstedeværelse, var et langsiktig merkevarefokus 
nødvendig. Markedshøyskolen måtte kommunisere på en an-
nerledes og smartere måte for å tiltrekke seg flere relevante 
søkere. 

Å velge… og bli valgt. 
Hva påvirker valget av studier og studiested? Studentunder-
søkelser viser at den viktigste motivasjonen for valg av studier 
og studiested handler om å lære noe som oppleves viktig og 
relevant. At en ved endt utdanning sitter igjen med en ut-
danning, som gjør at en blir attraktiv på jobbmarkedet. Valget 
som gjøres baseres både på følelser og fornuft. Det oppleves 
som «sinnsykt avgjørende» fordi det de utdanner seg til er 
noe de skal holde på med resten av livet. Det er vanskelig 
fordi det er uoversiktlig, og så mange muligheter både for 
studier og studiesteder. Det er vanskelig å velge også fordi en 
ikke vet hva man går til, og det er helt individuelt hvordan det 
vil bli. Så hvordan vet man at man velger rett? 

Valget omhandler også at man ønsker trygghet i forhold til 
kvalitetene som ligger i utdanningen, sosial status og hva 
foreldre og ikke minst venner og andre mener er viktig. Det 
er også viktig at studentlivet er sosialt og gøy.

Dette sier studenter selv om å velge*: 

«Det er så sinnssykt avgjørende»
«Det er det du skal gjøre resten av livet» 
«Yrket begynner allerede i studiene»
«Vanskelig»
«Du vet ikke hva du går til»
«Uoversiktlig»
«Redd for å velge feil»
«Redd for å starte alene»
«Trygghet er veldig viktig»
«Det er litt skummelt å velge. Det er jo et valg 
for livet»

Valg av studier og studiested er et av de avgjørende valgene  
som gjøres i løpet av livet. For de unge menneskene vi 
ønsker skal søke, er det antagelig den største avgjørelsen 
de har stått ovenfor så langt. Aldri før har de hatt så mange 
studiemuligheter. Bare i Norge finnes det hele 1.351 ulike 
studier på 43 høyskoler og universitet**. Hvordan skal de 
vite hva som er riktig for dem å jobbe med i fremtiden? Dette 
gjør at Markedshøyskolen og andre tilbydere av utdanning 
har et stort ansvar, og må være bevisst i kommunikasjonen 
med de som unge søkerne.  

*Markedshøyskolen gjennomførte 2 samtalegrupper, med 17 studenter 
i september i samarbeid med Anorak og New-Sense/Per Ivar Grenness. 
**Kilde: NRK, Rekordsøking til studier, 09.04. 2014.

Det vanskelige valget er kjernen i Markedshøyskolen 
forretningsutfordring
Beslutningsprosessen for studenten er vanskelig på grunn av 
kompleksiteten i markedet, de forskjellige tilbyderne og alle 
mulighetene. Selv om Markedshøyskolen er spesialister på 
markedsfagene finnes det flere studielinjer innenfor kategori-
en. Innsikten om studenter og valg av studier kan kokes ned 
til: høyinteresse, men vanskelig å vite hva som er rett valg.
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Våre forelesere er markedsførere, økonomer, sosiologer og antropologer.  
Sammen bidrar de til at du får en helhetlig forståelse av markedet.

Markedshøyskolen

3736

Studiekatalog 2015

MASTER

HIT SKULLE VI | Ambisjoner og mål

En utfordrer med store ambisjoner
Overordnet har det strategiske målet for Markedshøyskolen 
vært vekst. Det krevende utgangspunktet gjorde at Markeds-
høyskolen fant det naturlig å sette noen langsiktige mål, som 
ble brutt ned og definert for en treårsperiode fra 2012 til 
2014.  

Årlig vekst i antall søkere på 7 % 
Årlig vekst i antall studenter på 7 % 

For å oppnå vekst i søker- og studentmassen, måtte Markeds- 
høyskolen komme høyere ut i valgsettet hos potensielle  
studenter. Det var dermed avgjørende å etablere sterkere  
kjennskap til Markedshøyskolen i målgrupper som har 
det største potensiale for å bli søkere og studenter. Denne 
gruppen definerte vi til å være mellom 18 og 24 år, og fra 
områdene Oslo, Akershus, Østfold, Vestfold og Buskerud. 
Under disse tre årene har markedsbudsjettet vært tilnærmet 
det samme. 

Kjennskapsmålene ble brutt ned og definert innenfor en 
treårsperiode:

3 % årlig vekst i top-of-mind uhjulpen 
kjennskap* 
3 % årlig vekst i total uhjulpen kjennskap*
4 % årlig vekst i hjulpen kjennskap*

For å nå målene måtte vi etablere en tydelig posisjon som 
kunne differensiere Markedshøyskolen i det krevende mar-
kedet. Med små markedsbudsjetter, sterk konkurranse og 
lav kjennskap i målgruppen vurderte vi målene som svært 
ambisiøse. 

*i målgruppen 18 til 24 år i områdene Oslo, Akershus, Østfold, Vestfold  
og Buskerud. 

Tett oppfølging i mindre klasser
Med bakgrunn i markedsanalyser utviklet vi Markedshøy- 
skolens posisjoneringsmodell og tilhørende merkevarestrategi. 
Posisjonen skulle være troverdig for Markedshøyskolen og 
attraktiv for studenter, beskrive en mental markedsmulighet, 
og ikke minst være kommuniserbar. 

For Markedshøyskolen ligger fundamentet med «spisskom-
petanse i markedsfag» som en grunnmur i merkevare- 
strategien. Uten dette på plass vil ikke studier eller Markeds-
høyskolen som høyskole være et attraktivt studiested. For å 
tydeliggjøre posisjonen ønsket Markedshøyskolen å fremheve 
markedsfagene som fellesnevner for alle studieretningene de 
tilbyr. 

Markedshøyskolen skulle differensieres fra andre på de vik-
tigste verdiene; beliggenhet, nærhet og trivsel. Verdien nær-
het har vært spesielt viktig i rekrutteringsarbeidet. I nærhet 
ligger forhold som «små klasser» sammenlignet med de store 
universiteter og høyskoler. På Markedshøyskolen oppfordres 
det til aktiv deltakelse, og det skal være lett å stille spørsmål. 
Her er det pedagogene som har bestemt størrelsen på klasse-
rommene, og ikke økonomene, slik man kan få inntrykk av at 
det er ved andre høyskoler og universiteter. 

Markedshøyskolen vil ha aktive studenter som stiller spørs-
mål og diskuterer tematikken i forelesningene. Det blir på 
denne måten nær kontakt mellom forelesere og studenter i 
klasserommene. Det skal være kort vei fra foreleser til stu-
dentene, slik at man alltid kan stille spørsmål. Kontordørene 
er alltid åpne. Fagstaben har også nærhet til næringslivet. 
De har jobbet med markedsføring i praksis. Nærheten til 
næringslivet finner man også gjennom aktuelle case som del 
av undervisningen.
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DETTE GJORDE VI | Løsning

Studentene i sentrum
Det kreative konseptet skal være utgangspunkt for kommuni-
kasjonen. Der posisjonen skal peke på en plass i folks hoder, 
skal konseptet treffe et punkt i folks hjerter. En emosjonell 
inngang til argumentasjon som folk vil si ja til – også på et 
rasjonelt grunnlag. Det etterlatte inntrykket skal være at  
Markedshøyskolen setter studentene i sentrum, og  følelsen 
av at de tror på deg som student. 

Konseptet skulle forankres i den definerte merkevarestrate-
gien. Det skulle fremheve Markedshøyskolens identitet og 
differensiere dem fra konkurrentene. Vi skulle snakke til dem 
som allerede var interessert i markedsrelaterte fag og argu-
mentere for at de burde velge Markedshøyskolen. 

At Markedshøyskolen setter studentene i sentrum er en asso-
siasjon som vi trodde ville oppleves som en positiv forskjell 
fra konkurrentene, og en som ville gi et fortrinn. Men det var 
avgjørende at dette også ble gjennomført av fagpersoner og 
forelesere, og at studentene faktisk opplever det som sant, 
mens de studerer på Markedshøyskolen. Det var viktig å 
etablere at Markedshøyskolen tror på studentene i kommu-
nikasjonen. Dette måtte følges opp internt og gi studentene 
følelsen av at de blir trodd på. 

Markedshøyskolen ønsket å fremstå som noe annet enn sin 
tungt etablerte konkurrent Handelshøyskolen BI, og valgte der-
for en uformell, leken og nytenkende kommunikasjonsform. 

Med kommunikasjonskonseptet «Vi tror på hodet ditt» ønsket 
vi å kommunisere at Markedshøyskolen tar studentene på 
alvor og at de utfordrer dem til å tenke annerledes. 

Fokus i kommunikasjonen skulle være basert på at Markeds-
høyskolen er en liten skole (nærhet). Hvor det er kort vei fra 
forleser til student. Hvor studentene blir sett. En liten skole 
med rom for store tanker. 

Vår kreative tilnærming 
Å starte studielivet er en skrekkblandet fryd. En gleder seg til 
å ta valget om en retning i livet, men det er så mange valg og 
muligheter. Hva om en velger feil? Det blir fint å komme inn 
i et nytt miljø med nye venner og moro, men hva om en ikke 
duger? 

Det finnes mange unge fremtidige studenter der ute som har 
en tanke, ideer og et ønske om å en gang skape noe som 
vil være til glede og verdi for andre. Det neste store! Gode 
og dårlige ideer. Disse personene trenger oppmuntring og 
trygghet i valget de tar. De trenger en skole som tar tankene 
deres på alvor, som støtter og tror på sine elever. Markeds-
høyskolen må spille en aktiv rolle i å gjøre valget trygt og 
bygge selvtillit og tro til studentene. 

Vi tror på hodet ditt 
Teori er viktig, men livet leves ikke bak to permer. Derfor må 
teorien også testes ut i praksis. Dette får en muligheten til 
hos Markedshøyskolen. «Vi tror på hodet ditt» er ikke bare 
et tydelig signal om at Markedshøyskolen støtter studentene 
sine hundre prosent. Det er også et signal om at de ønsker 
seg studenter som ønsker å løse problemer og ikke bare lese 
om dem.

Å ha troa på seg selv er en ting, en annen ting er å vite at 
noen støtter og hjelper deg gjennom en studietid som SKAL 
være krevende. Dette skal uttakene til konseptet underbygge. 
Det er hodet ditt som skal absorbere tusenvis av sider med 
pensum, og det er viktig, men det samme hodet skal også 
lage ideer og få teori ut i praksis.

«Vi tror på hodet ditt» ble signaturen vår i alle kampanjene vi 
gjorde de neste tre årene. Kampanjene hadde ulikt fokus år 
for år – for å vise ulike sider av hva som ligger i konseptet. 

Oppmerksomhet Vurdering Student AmbassadørSøknadInvolveringBegynnende
interesse

Beslutnings-
prosess

Etter-
rasjonalisering

Hvordan vi har jobbet med ulike budskap og  
løsninger for å påvirke studentreisen
Kundereisen, eller i dette tilfellet Studentreisen, er et verktøy 
vi i Anorak benytter når vi jobber med integrasjon mellom 
budskap og kanaler i forhold til folks beslutningsprosess. 

Kommunikasjonen skulle gjøre tre ulike ting: Skape oppmerk-
somhet, skape involvering og lyst og ikke minst skape respons 
i form av søknader (få folk til å agere på våre budskap).

Studentreisen er ulike faser potensielle studenter får på veien 
mot å søke. Det er ikke nødvendigvis slik at alle går igjennom 
alle faser og den er ikke alltid lineær, men det har vært et 
viktig verktøy for å spisse tiltakene frem mot søknadsfristen. 

Innsikt i målgruppens beslutningsprosess la grunnlaget for 
periodiseringen av bannerne innenfor kampanjeperioden.  
Vi vektla bred tilstedeværelse i starten for å oppnå oppmerk-
somhet og fulgte opp med interesseskapende bannere om 
studiene. 

I første fase handlet det om å skape kjennskap til Markeds-
høyskolen og at vi har spisskompetanse innen markedsfag. 
Det var viktig å gjøre Markedshøyskolen synlig, gjennom et 
annerledes uttrykk, slik at vi skapte nysgjerrighet til å finne ut 
mer om Markedshøyskolen og hva de står for – og slik at de 
får lyst til å involvere seg i hva skolen har å tilby.

For å skape involvering lagde vi innhold som de ønsket å 
spandere tid på, og som de syntes var verdt å dele. Dette 
gjorde vi blant annet gjennom å utvikle en quiz med rektor 
ved Markedshøyskolen, Trond Blindheim (se side 16 for 
ytterligere beskrivelse).

I tillegg var det viktig å vise og involvere ungdommer i de 
forskjellige mulighetene som Markedshøyskolen tilbyr. Dette 
gjorde vi i studiespesifikke bannere og gjennom egne kanaler.

Her har det vært viktig å løfte forskjellige argumenter for å 
trygge valget, som f.eks. at 9 av 10 studenter ved Markeds-
høyskolen får jobb innen 6 mnd. etter endt studie. Dette har 
vært budskap vi har løftet frem i egne kanaler som f.eks. 
studiekatalog, nettsiden, Facebookside. 

Nærmere søknadsfristen og når tidspunktet for en beslutning 
nærmer seg la vi større trykk på responsutløsende budskap: 
«Søk nå». 

I tillegg til betalt kommunikasjon i digitale flater, spilte også 
egne kanaler en viktig rolle i kommunikasjonen av konseptet 
«Vi tror på hodet dit». Nettsiden, bloggen, Markedshøy- 
skolens Facebookside og organiske søk ble justert for å  
skape en helhetlig formidling av konseptet. 

Mediestrategiske vurderinger 
Med begrensede budsjetter og visshet om at posisjonen ville 
trenge tid før den var etablert, var det viktig å optimalisere 
mediestrategien. Medieplasseringene valgte vi å rette mot 
målgruppen 18–24 år på Østlandet. Analyser av denne grup-
pens medievaner ble lagt til grunn for valg av mediestrategi, 
og det var naturlig å rendyrke digitale flater mot denne mål-
gruppen. Hovedvekten av spendingen har vært på bannere, 
i tillegg til YouTube (2014), utendørs, Spotify og takbuer. 
De digitale kanalene har gitt oss mulighet til å optimalisere 
basert på målinger og analyser underveis og fra år til år. 

Siden vårt søknadskjema ligger på nettsiden, kunne vi over- 
våke alle veier inn til skjemaet og optimalisere de ulike kildene 
til dette. Vi kunne dermed følge dem hele veien fra interes-
senten klikket på et banner til søknadskjemaet var sendt. 

«Studentreisen», med våre prioriteringer i grønt.
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Bærende kampanjer for konseptet (2012 til 2014)
Våre rekrutteringskampanjer fra 2012 til 2014 har vært essensielle for  
etableringen av konseptet og følgelig resultatene. På de neste sidene føl-
ger beskrivelse av disse tre kampanjene og hvilke fokus de har hatt år for 
år. Alle har i seg både profilerende og taktiske uttak gjennom kampanje- 
perioden for at de best kan levere på potensielle studenters beslutnings-
prosess frem mot søknadsfristen 15. april. 

Markedshøyskolen tar studentene på alvor, men er ikke en selvhøytidelig 
aktør. Skolen skal ha rom for studentenes ulike behov og ideer. Noe kam-
panjeuttrykket måtte ivareta. Som Monocle ville vi fremstå seriøse, men i 
en leken innpakning. Illustratører ble hentet inn på tvers av landegrenser 
og hver ny kampanje fikk sin unike strek. Alle med Markedshøyskolens 
særegne oransje farge som hovedfarge. 

SLIK BLE LØSNINGENE VI VIL HA DINE IDEER I MORGENDAGENS PENSUM | Rekrutteringskampanje 2012

Markedshøysko l en S tud ieka ta l og  2012 www.mh . no
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VI VIL HA DINE IDEER     
I MORGENDAGENS PENSUM

Hjernen din er delt inn i en høyre og en venstre hjernehalvdel. Hver del har ulike oppgaver. 
Din venstre halvdel styrer din sans for logikk, analyse og fakta. Din høyre halvdel styrer 
kommunikasjon, språk og det kreative. Vi har alle vår unike kombinasjon av de to, men 
hvilken hjernehalvdel dominerer hos deg? Er du en praktiker eller en teoretiker?

Hos oss på Markedshøyskolen får du mulighet til å bruke både dine praktiske og dine teoretiske 
evner. Gjennom en praktisk rettet undervisning tar vi teorien ut i den virkelige verden, og du får 
teste hvilke ideer som faktisk fungerer. Vi gleder oss til å gjøre ideene dine til virkelighet, fordi hos 
oss er ideene dine like viktige som lærebøkene. Kanskje din unike kombinasjon av høyre og venstre 
hjernehalvdel legger grunnlaget for morgendagens pensum?

Vi setter studentene i sentrum. Her vet vi at de beste ideene ikke kommer av seg selv, men blir til 
i et trygt og godt miljø hvor du får selvtillit til å tenke selv. Derfor er Markedshøyskolen opptatt av 
nærhet og trivsel. Hos oss er klasserommene mindre, slik at du blir bedre kjent med oss og vi med 
deg. Verdifulle nettverk og vennskap for livet skapes i våre klasserom og på våre sosiale arrange-
menter. Dessuten har foreleserne alltid åpen dør, slik at du kan komme innom når du lurer på noe.

Velkommen til Markedshøyskolen. vi tror på hodet ditt.

minner - Det er én ting våre studenter husker 
spesielt godt fra studietiden – de sosiale arrangementene. 
Torsdagskveldene på Hvelvet, fadderukene, revyen og 
studieturer i både inn- og utland. Studenter som trives, 
yter bedre!

intuisjon - Mange av de beste innen næringslivet 
handler ofte på intuisjon. De vet hva som er riktig, uten 
alltid å kunne forklare hvorfor. På Markedshøyskolen vil 
du utvikle din egen intuisjon, slik at du ikke bruker tiden 
på å pusse gråstein.

kommunikasjon - Hos oss lærer du å nå ut 
til målgruppen din. Veien dit kan virke lang, men gjennom 
prøving og feiling kommer fremskrittene og resultatene. 
Det viktigste er at du står på og yter ditt beste. Hos oss 
skal ingen være redde for å feile!

selvtillit - Uansett om du er sjenert eller trives 
i rampelyset – på Markedshøyskolen får du mulighet 
til å utvikle egne ferdigheter gjennom spennende og 
utfordrende arbeidsoppgaver. Gjennom kunnskap bygger 
du selvtillit. 

relasjoner - Markedshøyskolen har mindre 
klasser. Slik blir det enklere for studentene å bli kjent med 
hverandre, og lettere for foreleserne å følge opp den enkelte 
student. Dørene til foreleserne står alltid åpne hvis du skulle 
lure på noe.

analyse - På Markedshøyskolen er vi opptatt 
av det som ligger bak tallene. En god forretningsfor-
ståelse er viktigere enn å pugge formler. Et tidsriktig 
pensum og et praktisk undervisningsopplegg, sørger 
for at du utvikler relevante analytiske evner

språk - Dra til England, USA eller Australia 
på utveksling som en del av utdanningen hos oss. 
Vi samarbeider med anerkjente universiteter, og 
mange arbeidsgivere verdsetter både gode 
engelskkunnskaper og internasjonale impulser.

logikk - Hvorfor fungerer noe, men ikke alt? 
På Markedshøyskolen lærer du å forstå markeds-
mekanismene. Du lærer deg å tenke, resonnere og 
argumentere logisk. På den måten kan du ta bevisste 
valg når du trår ut i arbeidslivet.

fakta - Markedshøyskolen har 1.335 
studenter fordelt på 26 klasser. Skolen tilbyr 7 
ulike bachelorstudier og ett masterstudium. Vi 
ligger i sentrum av Oslo, kun 45 meter fra Karl 
Johan. Blant avgangsstudentene er 9 av 10 i jobb 6 
måneder etter endte studier. 

realisme - Tett kontakt med næringslivet gjør 
at vi kan tilby reelle caseoppgaver og interessante 
gjesteforelesere. En utdannelse hos 
Markedshøyskolen skal gjøre deg godt rustet for en 
lang og spennende karriere innen næringslivet.  
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vi tror på hodet ditt

Send sms med “MH” og din epost til 2012 for nyhetsbrev eller besøk oss på www.mh.no
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HOS OSS ER

LIKE VIKTIG SOM
LÆREBØKENE

HODET DITT
Hos oss bruker du både din teoretiske og praktiske hjernehalvdel. 
Vi ønsker idésterke studenter som kan gjøre en forskjell i næringslivet.
Vi vil ha dine ideer i morgendagens pensum.

VELKOMMEN TIL MARKEDSHØYSKOLEN
- vi tror på hodet ditt

vi tror på hodet ditt

Send sms med “MH” og din epost til 2012 for nyhetsbrev eller besøk oss på www.mh.no

KAN DU
SE HVEM SOM SKAL

AV HVOR
OG HVORFOR?
Dine evner som menneskeskjenner kan gjøre deg 
uvurderlig for næringslivet.

TA EN BACHELOR I HR OG PERSONALLEDELSE

vi tror på hodet ditt

Send sms med “MH” og din epost til 2012 for nyhetsbrev eller besøk oss på www.mh.no

KAN DU GJØRE DENNE
T-BANEVOGNEN
OM TIL EN SOVEKUPÉ?
Dine ideer kan skape fremtidens mest originale hotellkonsepter.

TA EN BACHELOR I HOTELLEDELSE  

Eksempler på takbuer

VI VIL HA DINE IDEER I MORGENDAGENS PENSUM | Rekrutteringskampanje 2012

Quiz

Vi utviklet en quiz for å promotere Markedshøyskolen som en seriøs og moderne aktør innen markeds-
føring. Det lages quizer hele tiden. Over hele verden. Oppskriften er enkel og underholdningsverdien 
avhenger av spørsmålene. Dermed sier det seg selv at en kommersiell aktør, som naturligvis vil bruke 
quizen til egenpromotering, har en ekstra lang vei å gå for å overbevise brukerne. Vi la derfor alle ressur-
ser i at designet, og ikke spørsmålene, skulle drive brukerne gjennom quizen.  

Etter en uke på lufta, uten annonsering, hadde 2.737 unike brukere startet quizen og 616 registrerte 
navn og eposter. En konverteringsrate på 22 %. 
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Markedshøyskolen er et positivt sted som har tro på studentene. Ungdom får alltid mye kjeft, men det 
betyr ikke at de er en gjeng med dårlige mennesker. De nye generasjonene fortsetter å skape. År etter år 
etter år. Nå skal de skape på Markedshøyskolen. Fordi Markedshøyskolen tror på studentene sine.

Kampanjen skal vise at Markedshøyskolen har tro på studentene ved å snu opp ned på negative uttrykk. 

DU SKAL IKKE KOMME HER OG TRO AT DU IKKE KAN NOE | Rekrutteringskampanje 2013

Eksempler på bannere

Eksempler på takbuer
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Markedshøyskolens Quiz med rektor Trond Blindheim
Markedshøyskolen er utfordrer i markedet, med Handelshøyskolen BI som den største konkurrenten. Vi 
ville lage en quiz, og bruke den til å tydeliggjøre forskjellen. Markedshøyskolen har en filosofi om å dyrke 
en tettere relasjon mellom student og foreleser gjennom mindre klasserom, åpne kontordører og en hold-
ning om at ingen spørsmål er for dumme.

Derfor lot vi rektor Trond Blindheim stille de dummeste spørsmålene. Gjennom åtte superenkle spørsmål 
blir brukerne kjent med både Markedshøyskolens utdanningstilbud og rektoren. Alt sammen i en intim og 
annerledes setting krydret med blant annet bodybuildere, porselenstigere, mose og en baby.

Ikke tro at du ikke kan noe 
Vi utviklet en interaktiv quiz hvor Trond Blindheim loser deg gjennom nettsiden på en underholdende og 
informativ måte. Deltakerne fyller inn navn, e-post og velger om man har lyst til å motta nyhetsbrev. 

quiz.mh.no

DU SKAL IKKE KOMME HER OG TRO AT DU IKKE KAN NOE | Rekrutteringskampanje 2013
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TROR DU PÅ FREMTIDEN? | Rekrutteringskampanje 2014

3

TROR DU  
PÅ FREMTIDEN?

Det gjør vi! Og vi kan forme den 
sammen. Kanskje hotellene vil bestå 
av hundrevis av flyvende kapsler?  
Vil reklamefrie drømmer etterhvert 
koste 99 kroner i måneden? Eller drar 
vi snart på sydenferie uten å forlate 
vår egen stue? Ny teknologi og 
smarte hoder gjør nye ideer mulig 
– innenfor alle våre ulike fagdisipliner. 
Det tar vi på alvor, for vi er en liten 
skole som har rom for store tanker. 
Dine tanker. Tanker som skal utgjøre 
fremtidens pensum.

Hos oss blir du sett. Fordi vi vet at 
du trenger noen som lytter og er 
interessert. Som oppfordrer deg til  
å tenke annerledes. Som heller har 
kritiske spørsmål enn bekreftende 
nikk. Derfor er våre kontordører alltid 
åpne, klasserommene ment for dialog 
og dine tanker like viktige som pensum. 
Tett samarbeid med næringslivet og 
en praktisk rettet undervisning, gir 
deg den kunnskapen du trenger for  
å bli ettertraktet på arbeidsmarkedet. 
Alt for at du skal kunne konkurrere 
om de beste jobbene den dagen du 
går ut dørene på Markedshøyskolen 
for aller siste gang.

Bli med oss inn i fremtiden.  
Vi tror på hodet ditt.
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Kampanjetekst fra Studiekatalogen

Eksempler på takbuer

SØK NÅ PÅ
MH.NO

Søknadsfrist 
15. april!

Ny teknologi og smarte hoder gjør nye ideer mulig.  
Det tar vi på alvor, for vi er en liten skole som har  
rom for store tanker. Dine tanker. 
Tanker som skal utgjøre fremtidens pensum.

Vi tror på hodet ditt

Bli med oss inn i  fremtiden

Søknadsfrist 
15. april!

SØK NÅ PÅ
MH.NO

Åtte bachelorstudier 
– ett masterstudium
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Stillbilder fra filmer vist på YouTube

TROR DU PÅ FREMTIDEN? | Rekrutteringskampanje 2014

Eksempler på bannere
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Gjennomføring av «Vi tror på hodet ditt» er helt avhengig av at 
Markedshøyskolen leverer i alle ledd. Setningen kunne enkelt 
ha blitt en påstand uten reell sannhet. Kulturen i Markeds-
høyskolen gjenspeiles i denne setningen. De ansatte, forele-
serne, og eksisterende studenter etterlever at ingen spørsmål 
er for dumme, døren er alltid åpen, ikke alt står i pensum, og 
at for å tenke annerledes må man stille spørsmål ved det  
eksisterende. I perioden vi skal se på resultatene for her i 
dette caset, er det gjennomført tre rekrutteringskampanjer. 

Resultatene viser at Markedshøyskolen i en periode med 
stadig økende konkurranse lykkes med å styrke merkevaren 
på en rekke områder. Ikke bare klarer man å demme opp 
mot stadig mer aggressive konkurrenter, men faktisk lykkes 
Markedshøyskolen med å styrke merkevaren på en rekke 
sentrale parametere. Markedshøyskolen har også lyktes med 
å styrke sin posisjon på den viktigste parameteren «Spiss-
kompetanse innen markedsføring». 

De viktigste resultatene 
Ser man på resultatene samlet er det ingen tvil. På de siste 
tre årene har Markedshøyskolen beveget seg fra å være 
en lite kjent skole, til å utfordre Handelshøyskolen BI på 
markedsfag. Markedshøyskolens trackere viser at skolen har 
blitt markant bedre kjent for sin «spisskompetanse innen 
markedsfag». Dette er det viktigste parametere Markedshøy-
skolen skulle bli kjent for, for å ta en tydelig posisjon. 

I utviklingen av nytt konsept for kommunikasjonen ble det 
satt høye mål for hvor mange søkere og studenter som skulle 
rekrutteres hvert år. 

Etter lanseringen av kommunikasjonskonseptet «Vi tror på 
hodet ditt» har vi sett et markant løft i målgruppens kjenn-
skap til Markedshøyskolen. 

Vår sterkeste konkurrent rapporterte i 2014 om en nedgang 
i antall bachelorsøkere. Og siste ROMI–analyse fra 2014* 
fant en klar og sterk sammenheng mellom de siste tre års 
markedsinvesteringer og antall søknader. 

*Kilde: ROMI-analyse v/Marketing Clinic.  

Optimalisering gjennom treårsperioden
Årlige ROMI-analyser har gitt oss nyttig informasjon om peri-
odisering ut fra konkurrentenes aktiviteter, samt nedbrytning 
på de digitale kanalenes individuelle bidrag. Medieplasserin-
ger, tidspunkt for annonsering og formater på bannerne har 
blitt optimalisert fortløpende, avhengig av om deres oppgave 
har vært å bygge profil eller bringe inn søknader. 

Fortløpende undersøkelser har også gitt oss verdifull infor-
masjon om målgruppens oppfatninger av Markedshøyskolen’ 
og deres kriterier for valg av studier, og kommunikasjonen 
har blitt justert deretter. Med disse optimaliseringene har det 
ikke vært nødvendig med store budsjettøkninger, fokuset har 
heller vært å få mer igjen for hver investerte krone. Gjennom 
treårsperioden har vi opprettholdt periodiseringen, men med 
økt kjennskap har vi for eksempel vektet den taktiske kom-
munikasjonen mot slutten av kampanjeperioden ytterligere. 

SLIK GIKK DET | Resultater

Rekord opptak av studenter 
Vi hadde en ambisjon om en årlig økning på 7 % i antall 
søknader og 7 % i antall studenter, men opplevde en langt 
større vekst enn dette: 

Vi hadde en vekst på hele 63 %, 
fra 1.891 søkere i 2011 til 3.094 søkere i 2014*.

Veksten på søkere som ble tatt opp som studenter har økte 
med hele 61 %, fra 656 i 2011 til 1 055 i 2014. 

Konverteringen fra søker til student har dermed blitt opprett-
holdt tross den enorme veksten i antall søkere. 

*pr målinger i april, 2014.

Lansering av
«Vi tror på hodet ditt»

Antall søkere

Antall studenter

Økt kjennskap til Markedshøyskolen
De årlige kjennskapsmålene ble overgått med god margin, og 
over den totale treårsperioden så vi følgende resultater:

Top of mind uhjulpen kjennskap økte fra 
6 % i 2011 til 21 % i 2014.

Total uhjulpen kjennskap økte fra 
19 % i 2011 til 39 % i 2014.

Hjulpen kjennskap økte fra 
35 % i 2011 til 55 % i 2014.

Resultater fra kjennskapsmålingen viser en positiv utvikling 
i målgruppen på spørsmålet «Markedshøyskolen har spiss-
kompetanse på markedsføring» på 11 %, fra 22 % i 2012 til 
33 % i 2014.

Markedshøyskolen har etablert seg som den foretrukne høy-
skolen innen markedsføring.

En spisset og tydelig profil. 
Markedshøyskolen har målrettet kommunisert utvalgte para-
meterne, for over tid å kunne etablere en tydeligere merke-
vareprofil hos målgruppen. Målingene ble først gjennomført i 
2012, og viste en svak fremgang i 2013, før vi i 2014 kunne 
se ekstra gode resultater*. 

Gode muligheter for nær kontakt med forelesere har økt fra 
6 % i 2011 til 13 % i 2014.

Har små klasser har økt fra 7 % i 2011 til 14 % i 2014.

Har et trivelig studentmiljø har holdt seg rimelig stabil og kun 
økt fra 11 % i 2011 til 14 % i 2014. 

Vår viktigste kommuniserte fordel er at Markedshøyskolen 
har «spisskompetanse innen markedsføring», og det er der-
for gledelig å se at det er her vi har hatt størst vekst: økning  
fra 22 % i 2011 til 33 % i 2014.

*Kilde: Kjennskapsmåling v/Norstat: Resultater for Markedshøyskolen på spørsmålet «Vennligst kryss av for de institusjonene du 
mener påstandene passer best til».

Lansering av
«Vi tror på hodet ditt»

Top of mind uhjulpen
kjennskap

Total uhjulpen kjennskap

Hjulpen kjennskap

Gode muligheter for
nær kontakt med

forelesere

Har små klasser Har et trivelig
studentmiljø

Har spisskompetanse
innen markedsføring
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Markedshøyskolen tror på studentene sine
Vi jobbet målrettet med å kommunisere de utvalgte para-
meterne og over tid kunne vi se at vi etablerte en tydeligere 
merkevareprofil i målgruppen. 

Høsten 2014 gjennomførte vi fokusgrupper blant eksis-
terende studenter og undersøkte bl.a. hva de forbinder med 
uttrykket «Vi tror på hodet ditt»*.

Hva forbindes med uttrykket «Vi tror på hodet ditt»: 
Her er noen sitater fra fokusgrupper gjennomført blant første-
års og tredjeårs bachelorstudenter:

«Overskriften da jeg leste om studiet: ‹Vi tror på 
hodet ditt.› Da tenkte jeg: Her har jeg lyst til å 
studere»
«Jeg tror den er sann»
«Uansett hvem du er, tror vi på deg» 
«Vi tror på ideene dine»
«Ja, jeg føler de setter pris på meg»
«Jeg føler det – hvis du jobber for det»
«I kontakten med foreleser føler jeg de er 
interessert i meg»
«De er gira på at vi skal gjøre det bra og 
komme oss ut i næringslivet» 
«På Markedshøyskolen tror de du kan lykkes»

Involvering i hva Markedshøyskolen leverer
Markedshøyskolens quiz 2012 hadde uten annonsering, 
allerede en uke etter lansering, meget gode resultater: 

- Vi hadde fått inn hele 616 registrerte navn og eposter. 
- Konverteringsrate på 22 %.

Quiz med rektor Trond Blindheim fra 2013 hadde også gode 
resultater:

Kampanjesiden har hatt 18.072 unike brukere i 2012 mot 
hele 53.172 unike brukere i 2013; tre ganger så mange 
unike besøk som forventet. 

Antallet som starter quizen gikk fra 20.346 i 2012 til hele 
62.381 i 2013. 

Markedshøyskolen slo sin gamle søkerrekord med 20 %, og 
er i ferd med å etablere seg som den foretrukne høyskolen 
innen markedsfag. 

SLIK GIKK DET | Resultater

*Markedshøyskolen gjennomførte to samtalegrupper, med 17 studenter i september 2014 i samarbeid med Anorak og  
New-Sense/Per Ivar Grenness.

PRAKTISK
INFORMASJON

Markedshøyskolen er en liten  
høyskole med store visjoner. Vi tilbyr et 

levende og nært læringsmiljø.
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Verdi av veksten 
Optimaliseringen av marketingmiksen med økt investering i bannere (be-
skrevet som internett i modellen) har ført med seg økning i antall søkere, 
bannere har fortsatt en positive ROI og kostnaden pr søker er stabil. 

Salgsmodellering viser investeringene i bannere (internett) har bidratt til 
veksten i 2014.

Markedshøyskolen kalkulerer med revenue pr søknad i 2013 sammen-
lignet med i 2014 slik:

Ved å legge sammen skoleavgiften for tre års studie og trekke fra drop-out 
raten får vi en verdi pr. rekrutterte student.

Konverteringsraten på søknadene til Markedshøyskolen er 34%.

8% av veksten kommer fra introduksjon av nye studieretninger  
de siste tre årene.

Basert på dette datagrunnlaget ser vi at Markedshøyskolen har økt fra 656 
studenter i 2011 til 1.055 studenter i 2014.  

Ettersom studieavgiften har vært flat i hele treårs perioden betyr det at 
økningen i antall studenter og omsetning har økt med 60,8% fra 2011 til 
2014. 

Med optimaliseringene vi har gjort basert på ROMI-analysene har det ikke 
vært nødvendig med store budsjettøkninger, fokuset har heller vært å få 
mer igjen for hver investerte krone. Siste ROMI-analyse fra 2014* fant en 
klar og sterk sammenheng mellom de siste tre års markedsinvesteringer 
og antall søknader.

Kilder: *ROMI-analyse v/Marketing Clinic.

Mediekanalenes bidrag til søknader


