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Gründertips #1
Skaff deg et godt 
domenenavn



I dag er mange domenenavn opptatt, derfor må du både 
være kreativ og regne med å bruke litt tid for å finne et 
godt domenenavn som er ledig. Du bør tenke på at

→  det er kort

→  det er lett å huske

→  det er lett å stave og uttale

→  det beskriver hva du driver med

→  det bør kunne merkevarebeskyttes

Når du skal starte eget firma, må du ha en nettside slik 
at dine framtidige kunder kan finne deg. Da trenger du et 
domenenavn. Et godt domenenavn er gjerne det samme 
som firmanavnet eller et produktnavn. 

I tillegg til informasjon om hva firmaet ditt kan tilby, må du 
framstå som en seriøs og tillitvekkende produsent eller 
leverandør hvis de skal velge deg. Da er et norsk domenenavn 
nyttig og viktig.

Det er enkelt og billig å skaffe seg et domenenavn. Når du finner 
et domenenavn som du ønsker deg, må du sjekke at ikke andre 
har rettigheter til navnet. Hvis domenenavnet er ledig, bør du 
registrere det med én gang slik at ingen andre kan ta det.

En god idé trenger 
et godt domenenavn

Hva er et godt domenenavn?

På navnesok.no kan du sjekke 
om navnet er ledig som 
domenenavn, firmanavn og 
varemerke i ett søk. 



1. Gå til Norid for informasjon om hvordan du skaffer deg 
et domenenavn, www.norid.no

2. Gå til Altinn for informasjon om valg av firmanavn  
og hvordan du registrerer, www.altinn.no

3. Gå til Patentstyret for informasjon om hvordan du beskytter 
varemerker, patenter og design, www.patentstyret.no

De første skrittene  
mot eget firma
Før du bestemmer deg for firmanavn og domenenavn, må 
du finne ut hva som allerede er registrert. Sjekk om navnet 
er ledig som domenenavn, firmanavn og varemerke i ett søk: 
navnesok.no

Nettside
En nettside kan ha forskjellig innhold: Presentasjon av firmaet og 
produktene, det kan være en nettbutikk eller en blogg, og den 
kan ha lenker til sosiale medier og annen kontaktinformasjon.

EKSEMPEL:    www.domenenavnetmitt.no

E-post
E-postadresse på eget domenenavn gir et mer profesjonelt 
inntrykk enn en gratisadresse. Du kan ha så mange 
e-postadresser du vil på domenenavnet. Du kan for eksempel 
ha en egen adresse til firmaet, og de ansatte i firmaet ditt kan 
ha hver sin.

EKSEMPEL:    navn@domenenavnetmitt.no

Hva kan domene-  
navnet brukes til?

Start med domenenavnet. 
Hold kortene tett til brystet til 
domenenavnet er registrert.



Hvorfor et norsk 
domenenavn?

facebook.com/domenenavnetmitt
twitter.com/domenenavnetmitt

in no.linkedin.com/in/domenenavnetmitt
@domenenavnetmitt

Folk har tillit til domenenavn 
som slutter på .no

Kom i gang!

Det er enkelt og billig å skaffe seg 
et domenenavn. 

1. Velg domenenavn

2. Finn deg en domeneforhandler

3. Bestill domenenavnet hos forhandleren

Samme navn i alle kanaler 
gir en tydelig identitet

→  Viser tilhørighet til Norge

→  Norsk lov gjelder

→  Vurderes som stabilt og veldrevet

Nå kan du gå i gang med 
å finne ut hvordan du skal 
bruke domenenavnet for 
å få bedriften i gang. Spør 
domene forhandleren om 
hjelp til å få tatt i bruk 
domenenavnet.


