
Velkommen til TEKMAR 2009



NME eies og fullfinansieres i dag av mer enn 120 
bedrifter og er representert i alle fylker, 
unntatt Finnmark
Mer enn 90% er SMB`ere
Antall ansatte i Norge: > 13.000
Antall ansatte i utlandet: > 3.000
Omsetning > NOK 22 milliarder
Eksportandel > 70% - Ca. NOK  16 milliarder

NMEs bidrag til verdiskapingen i 
Norge



NME er en ledende global aktør 

NME er en markedsføringsorganisasjon.
Medlemsbedriftene leverer utstyr og tjenester 
til rederier og verft i alle maritime markeder 
over hele verden og er etablert med lokale 
agenter eller egne bedrifter i de fleste av disse



Programkomiteen for de første TEKMAR 
konferansene
Daglig leder i Rapp Hydema Syd frem til 
2006
Styremedlem i NME frem til 2006
Daglig leder i Moss Fotballklubb til medio 
2009
Styremedlem i Norsk Toppfotball
Adm dir NME fra 1/8-09

Ole Henæs



Omdømme, beredskap og 

håndtering av laks – alltid beredt?



Medias oppgave er å selge eget produkt
Blitt mer kritiske og ”amerikanisert” i løpet av de sist årene
”Et gjennomgående trekk er at negative nyheter blir 
betraktet som bedre nyhetsstoff enn de positive, og følgelig 
får de større plass i massemediene. Et nummer av Journal of
the American Medical Association inneholdt to studier om 
forholdet mellom stråling og kreft. Den ene viste at hvite 
menn som arbeidet ved et bestemt laboratorium hadde en 
økt risiko for leukemi, og den andre viste at det ikke var 
noen økt kreftfare for mennesker som bodde i nærheten av 
atomkraftverk.” (Fra Lars Fredrik Svendsens ”Frykt”)

Medias rolle
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Ca. 9,7 prosent av omtalen er registrert som negativ i 
oktober 2009. Dette er en økning på 0,7 prosent siden 
forrige måned. For øvrig er det den tiende måned på 
rad med økning i negativ eksponering av Tippeligaen. 

Ca 86 prosent av den negative omtalen til Tippeligaen 
omhandler temaet økonomi. Dette er en økning 
sammenlignet med forrige måned. 

40.102 artikler av totalt 303.291 som omhandler temaet 
økonomi er registrert som negativ omtale.

I den negative omtalen er publikumssvikt omtalt i 
21.092 artikler som omhandler økonomi. 

Publikumssvikt, dårlig økonomisk styring, manglende 
sportslige resultater (nivå) og medieavtalen er 
hovedproblemstillingene i all den negative omtalen.
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Nivåomtalen startet tidlig i 2009. Dette oppslaget er fra 6. januar i år og ga en pekepinn på hva 
mediene ville fokusere på mot seriestart.
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Det som ofte kjennetegner utenomsportslig 
omtale er at den ofte har en smitteeffekt og 
kan vedvare.

Det er alltid veldig viktig å skille sportslig 
fra utenomsportslig for lettere å snu en 
negativ trend. 

Lyn Oslo klarte dette skillet under Morgan 
og Mikel-saken, men sliter nå når fokuset 
på publikumssvikt og dårølig økonomi har 
dominert majoriteten av Tippeligaklubbene. 
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Enkeltsaker påvirker omdømmet for hele 
bransjen
Samarbeider
Tar felles ansvar
STÅR SAMMEN

Hva gjør vi?



Adressa.no



Aftenposten



Dagens Næringsliv



E24



Nettavisen



VG



VG



VG





Vi har trøbbel
Vi er sårbare
Løsninger finnes i fellesskapet

Velkommen – og lykke til med Tekmar!!

TEKMAR 2009
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