
KJERNEN I DITT BRAND

Min hovedarketype er: _______________________________________________

Min påvirkerarketype er: _____________________________________________

Min unike gave er: ___________________________________________________

Jeg står for: _______________________________________________________

__________________________________________________________________

Jeg er en ekspert i/på: ______________________________________________

__________________________________________________________________

Min brandlovnad er: _________________________________________________

__________________________________________________________________

Brandets verdier: ______________  ______________  _____________

Kundens opplevelse av brandet

Hva jeg vet er mulig for kundene mine: _________________________

Hva jeg ikke vil tolerere hos mine kunder: _______________________

Nøkkelfølelser kundene mine får i første møte med brandet: 

__________________          __________________          __________________

Brandets personlighet: 

Tidsepoke: 

Sang:
 
Sted:
 

Font: 

Farge:

Tekstur: 



DIN UNIKE GAVE

Din unike gave er ikke en kunnskap (som å kjøre bil), det er en sterk kraft som beskriver 
kjernen av hvem du er som menneske. Det er essensen av hva du elsker å gjøre, og hva du 
gjør ekstraordinært bra. Alle har sin unike gave, men de aller fleste oppdager aldri hva det 
er eller hvordan de kan bruke den.

Her er noen eksempler: 

Min unike gave er at jeg tenner lidenskap og action!

Min unike gave er at jeg iverksetter storhet

Min unike gave er at jeg kobler med det guddommelige

Min unike gave er at jeg gir energi til muligheter

Min unike gave er at jeg synger sangen i mitt hjerte

En av de viktige tingene ved gaven din er at du har hatt den siden du ble født.

1. Hva elsket du å gjøre da du var liten?

__________________________________________

2. Hvilke ord og kvaliteter beskriver det du elsket å gjøre som barn?  
Hva betydde det for deg?

_______________  _______________  _______________  _______________

_______________  _______________  _______________  _______________

Skriv ut din unike gave (6-10 ord):

“Jeg _________________   _______________________________________”
                (verb)

Eks: “Jeg inspirerer til å la drømmer gå i oppfyllelse”

 
Retningslinjer:

“Din unike gave” skal ikke inneholde “andre” eller “mennesker”. Det er fordi dette er sant for 
deg uavhengig av HVA du gjør eller HVEM du er med.

Din unike gave beskriver ikke steg eller prosess

Test din unike gave ved å tenke på en gang da du var på ditt aller beste, Brukte du din unike 
gave?



Tenne

Gi gnist til

Inspirere

Skape

Provosere

Gjøre

Ta

Lytte

Bygge

Fange

Endre

Revitalisere

Lære

Vekke

Se

Kreve

Holde

Synge

Fullføre

Balansere

Oppnå

Iverksette

Levere

Perfeksjonere

Forme

Komponere

Oppdage

Designe

Lede

Påvirke

Uttrykke

Myndiggjøre

Ha omsorg for

Navigere

Motivere

Avsløre

Transformere

Vitalisere

Gi kraft til

DIN UNIKE GAVE - IDEER TIL VERB



JEG STÅR FOR

JEG ER EN EKSPERT I/PÅ

Skriv hva du står for i business.

Eksempler:
“Jeg står for at mennesker skal elske hvem de er og hva de gjør!”
“Jeg står for at mennesker skal si “ ja” til seg selv!”
“Jeg står for å få folk til å føle seg velkomne, som en del av et samfunn”
“Jeg står for at folk kan designe livet sitt”

Jeg står for: ______________________________________________________

Skriv hva du er en ekspert på i din business

Eksempler:
“Jeg er en ekspert i å inspirere folk til å ta avgjørelser og agere på dem.”
“Jeg er en ekspert på å få folk til å føle seg vakre.”
“Jeg er en ekspert på å bygge bedrifter rundt menneskers ekspertise”

Jeg er en ekspert på: _______________________________________________



DIN BRANDLOVNAD

En lovnad er en forpliktelse, en ed og en avtale. Din brandlovnad forteller markedet ditt at 
de kan stole på at du leverer en konsistent opplevelse uavhengig av hvilket program, pro-
dukt eller event det er snakk om.

Din brandlovnad er spesifikk, bærer følelser, og inkluderer alltid din ideelle kunde.

Eksempler:

“Jeg bruker personlige farger og klær til å få kvinnelige gründere til å si “ ja” til seg selv!”

“Jeg gjør sjefer til ledere så det blir harmoni på arbeidsplassen”

“Jeg leder ambisiøse gründere ut i rampelyset så de kan leve livet de drømmer om og fort-
jener”

“Jeg leder kvinnelige bedriftseiere til å bygge en frihetsbasert bedrift rundt ekspertisen sin”

Nå er det din tur! Hva er det din bedrift lover å levere?

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________



DINE BRANDVERDIER
Bruk din HOVEDARKETYPE

Steg 1: Velg din mest og minst utviklede styrke fra din hovedarketype, og brainstorm 2-5 ord 
som beskriver dem. (Hva betyr det for meg? Hva verdsetter jeg ved det? Hva er viktig for meg?)

Mest utviklede styrke: _______________________________________

Ord som beskriver styrken:

Minst utviklede styrke: _______________________________________

Ord som beskriver styrken: 

Steg 2: Velg ordet du liker best fra boksene over og sett det inn på linjen under. Gratulerer! 
Dette er en av dine brandverdier, og kan skrives inn på siden for “Kjernen i ditt brand”

_______________________________________

Bruk din PÅVIRKERATKETYPE

Steg 3: Velg din mest og minst utviklede styrke fra din påvirkerarketype, og brainstorm 2-5 
ord som beskriver dem. (hva betyr det for meg? Hva verdsetter jeg ved det? Hva er viktig for meg?)

Mest utviklede styrke: _______________________________________

Ord som beskriver styrken:

Minst utviklede styrke: _______________________________________

Ord som beskriver styrken:

Steg 4: Velg ordet du liker best fra boksene over og sett det inn på linjen under. Gratulerer! 
Dette er en av dine brandverdier, og kan skrives inn på siden for “Kjernen i ditt brand”.

_______________________________________



Hva VET din signaturarketype at er mulig for dine kunder?

_____________________________________________________________________________

Hva VET din påvirkerarketype at er mulig for dine kunder?

_____________________________________________________________________________

Hva er det din signaturarketype IKKE VIL TOLERERE ved dine kunder?

_____________________________________________________________________________

Hva er det din påvirkerarketype IKKE VIL TOLERERE ved dine kunder?

_____________________________________________________________________________

Når nye mulige kunder ser brandet for første gang, hvilke nøkkelfølelser vil du 
de skal kjenne? 

__________________            __________________            __________________ 

LISTE OVER FØLELSER

Trygg
Modig
Glad
Bestemt
Ivrig
Optimistisk
Sikker
Tillit
Uredd
Lett
Inspirert
Lettbent
Fornøyd
Krystallklar
Wow

Ærlig
Autentisk
Nysg jerrig
Underholdt
Bekreftet
Konvertert
Myndigg jort
Håpefull
Overtalt
Sikker
Fri
Beæret
Gledet
Festlig
Gledesstrålende

Behagelig
Rolig
Fengslet
Beroliget
Fascinert
Strålende 
Blåst på havet
Overbevist
Oppmuntret
Selvstendig
Positiv
Sterk
Komfortabel
Ekstatisk
Avslappet

Engasjert
Besatt
Ambisiøs
Sikker
Modig
Entusiastisk
Lojal
Stolt
Triumferende
Oppløftet
Takknemlig
Leken
Tiltrukket
Omsluttet
Åndelig

KUNDENS OPPLEVELSE AV BRANDET



Som en _____________________ med en _______________som påvirker...

Hvis brandet ditt var fra en annen tidsepoke, når ville det vært?

_________________________________________________________

Hvis brandet ditt var en font, hvilken ville det vært?

_________________________________________________________

Hvis brandet ditt var et sted, hvor ville det vært?

_________________________________________________________

Hvis brandet ditt var en sang, hvilken ville det vært?

_________________________________________________________

Hvis brandet ditt var en farge, hvilken ville det vært?

_________________________________________________________

Hvis brandet ditt var en tekstur, hvilken ville det vært? (Pels, ru, stein, silke...)

_________________________________________________________

KUNDENS OPPLEVELSE AV BRANDET



Logo
Tagline
Bilder
Nettside
Markedsbeskjed
Telefonsvarerbeskjed
E-post signatur
Brosjyrer
Innpakning
Visittkort
Videointro
Nyhetsbrev

Om meg-side
SoMe-bio
Takkekort
Messeutstyr
Skilt og plakater
Presentasjoner
Klær
Kundegaver
Veldedighet
Publisitet
Allianser og nettverk
Annonser

Artikler
Fargepalett
Fonter
Nettbannere
SoMe-poster
SoMe-bilder
Programnavn
Beskrivelse av ideell kunde
Opt-in gave
Videobakgrunn
Stemme (på video/audio)
Footer på hjemmesiden

Kontaktpunkt 1: ______________________________________________

_______________________________________________________________________

Kontaktpunkt 2: ______________________________________________

_______________________________________________________________________

Kontaktpunkt 3: ______________________________________________

_______________________________________________________________________

Er det “på brand”?

• Kommuniserer det essensen av mine brandarketyper?
• Matcher det min brandlovnad?
• Reflekterer brandets verdier?
• Uttrykker brandets personlighet?

BRANDETS KONTAKTPUNKTER


