
Lanseres i dag! 



• Tjenesten løser en klart definert 
utfordring eller et behov hos 
brukeren. 

 
• Brukervennlige og nyttige 

funksjoner 
 
• Seriøs ekspertise 
 
• Solid redaksjonell dekning av 

temaet 
 
• Sosial støtte fra andre brukere 

viktig i vektreduksjonsprosessen  
 

Vektklubb.no 
har vist oss hva vi mener er 
suksesskriterier 
for brukerbetalte tjenester 

Vektklubb.no 



Vektklubb publiserer på alle plattformer 



Møteplass for overvektige 

 

Vektklubb har Norges største forum for overvektige, og 
var en møteplass før Facebook. Over ett tusen innlegg pr. 

døgn.  



Vår erfaring: 

Å møte et 

klart definert behov 
hos 

en bestemt gruppe 
kan utløse  

betalingsvilje 
 



Grad av interesse 

• 70 % av norske husholdninger eier eller er interessert i kjæledyr 

 
• 40% synes at en tjeneste som Dyrebar er interessant 

 
• Behovet for veiledning om temaene atferd og ernæring definert som 

stort. 

 
 

Betalingsvilje 

• 23 % av de spurte er villige til å betale for en tjeneste som Dyrebar 

 
• 40% bruker mer enn 10.000 kroner pr. år på kjæledyret sitt 

 
 

 
 
 

Kilde: VG Questback juni 2011 

Folk flest er opptatt av kjæledyr 



Vi identifiserte potensielle brukergrupper og deres behov 

Hele prosjektteamet brukte tid på et dypdykk 
inn i hodene til imaginære og ekte 

kjæledyreiere. 
 

Oppgave: Finne de viktigste funksjonene vi 
bør tilby brukerne! 



”..en bestemt gruppe..” 



Hva skal til 
for å bli 

en tjeneste 
folk syns det er 

verdt å betale for 
? 



Stort kjæledyrleksikon 

En plattform for å møte andre: 
Facebook for dyr og dyreeiere 

Kommunisere med andre 
brukere i grupper 

Nyttige artikler og videoer 

Alt på ett sted! 



Seriøse eksperter 

Fagfolk med solid erfaring innen dyrehelse, atferd, kosthold og trening 

Fire dyrleger, to heste- og hundetrenere, 
to atferdseksperter på hund og katt, og en 

fôrings- og ernæringsekspert. 



Spart på medlemskap i Dyrebar: 159,40 
 

Medlemsfordeler 



Utfordringer underveis 

 
• Prosjekteiere kom sent inn i prosessen.  

 
• Flat struktur i prosjektgruppen førte til diskusjoner med høy 

temperatur, men også til kreative prosesser og vilje til å se 
tjenesten fra mange vinkler.  
 

• En strammere prosess ville ha vært mer effektivt, men 
produktet ville ikke ha blitt like bra som vi mener det er nå. 



Personlig tilpasning 



Grupper 



Grupper 



   Ekspertgrupper 



Redaksjonelt: Kjæledyrsleksikon 



Redaksjonelt: Kjæledyrsleksikon 



Redaksjonelt: Stort ekspertpanel 



…stor respons tett på nett med fagpanelet 

Nett-møter om dyrehelse, 
ernæring og dyreatferd 
trekker mange hundre 
spørsmål fra leserne.  



Redaksjonelt: Lærerike artikler 



Redaksjonelt: Kunnskap og råd 



Skape blest: Fotokonkurranse ved betalansering 

18.501 bilder 



41.664 stemmer  41.664 stemmer  



Vår viktigste lærdom 

• Involver utviklere i å definere konseptet.  
 

• Involver prosjekteiere så tidlig som mulig.  
 

• Bygg et stabilt team som kan jobbe 
uforstyrret. 
 

• Definer klare mål og målepunkter. 
 

• Gjør beta! 
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