BESØKSNÆRINGEN
Alle reiser mer enn før, og reiseliv er en av
de næringene som vokser raskest i verden.
Samtidig skjerpes konkurransen om kundene.
Skal Halden klare å ta del i veksten,
forutsetter det at kundenes behov vies større
oppmerksomhet. Opplevelsenes unikhet vil
være en avgjørende konkurransefaktor for
hvor turistene reiser.
Det må legges bedre til rette for å utvikle
opplevelsesprodukter, som skaper gode følelser
og blir til minner og historier. Kombinasjonen
av kultur, natur, idrett, historie, transport,
handel, tilgjengelighet, mat og overnatting
skaper den gode reiseopplevelsen.
Hvordan kan besøksnæringen* i Halden
skape den unike opplevelsen?
*Besøksnæringen omfatter bedrifter og aktører innenfor
overnatting, servering, transport, aktiviteter og handel.

HOVEDMÅL:
Næringsutvikling og økt lønnsomhet i
bedriftene i kommunen ved å:
• gi et variert produkttilbud for både
lokalbefolkningen og tilreisende
• øke turisttrafikken/besøket til Halden
• øke oppholdslengden pr. besøkende

Bedre synergier som følge av store
arrangement
Halden har en rekke store arrangementer
som trekker massevis av gjester fra fjern
og nær. Disse bidrar til økt belegg på
overnattingsstedene og større omsetning i
besøksnæringen for øvrig. Men her er et stort
uutnyttet potensiale vi vil jobbe mer med.
Virkemidler:
• Bedre samhandling mellom arrangørene og
besøksnæringen
• Bedre informasjonsflyt og samling av
ressurser for å gi større slagkraft
• Bevisstgjøring av den samfunnsøkonomiske
betydningen arrangementene har for
regionen. Bruke kunnskapen til å utvikle
flere gode produkter som får deltakerne/
besøkende til å bli lenger
• Øke bevisstheten på kvalitet og logistikk.
Mottakerapparatet skal bli bedre rustet til
å ta imot gjester
• Vi må sørge for god service og gratis wi-fi
over alt. Gode opplevelser bidrar til at de
besøkende gir oss bra markedsføring ved å
poste bilder og meldinger på sosiale medier
raskt og effektivt

Bærekraftige opplevelser i naturen
Halden har unike områder for aktiviteter i
naturen, både til lands og til vanns. Utvikling
og tilrettelegging for opplevelser og aktiviteter
med utspring i natur og kulturgoder vil bidra
til større etterspørsel hele året. Jobbe for å øke
antallet kommersielle og tilgjengelige produkter
innen områdene sykkel, vandring og padling.
Virkemidler:
• Utvikling av den reiselivsmessige
infrastrukturen f.eks. stier og løyper,
sykkelruter, kart, skilting
• Produktutvikling, aktivitetstilbud og
kulturattraksjoner
• Utvikling av produkter ifb pilegrimsleden
gjennom Halden

Sektorovergripende samarbeid og
innovasjon
Besøksnæringen bør søke deltakelse/
samarbeid med aktuelle prosjekter som
f.eks. Regionalpark Haldenkanalen og
Visit Østfold både med tanke på utvikling,
kompetanseheving, kommersialisering og
markedsføring.
24

Besøksnæringen omfatter
overnatting, transport,
servering, aktiviteter og
handel.
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Turisme involverer mange bransjer, og
sektorovergripende samarbeid er derfor helt
nødvendig for en innovativ utvikling.

•
•
•

Virkemidler:
• Jobbe for forståelse og samarbeid med
etablerte miljøer og nettverk både i og
utenfor Halden
• Samarbeid med landbruket – f.eks.
kortreist mat, fiske, naturopplevelser
• Samarbeid med kreative næringer – f.eks.
musikk, scenekunst, utstillinger, foto, film,
spill
• Folkehelse – f.eks. naturopplevelser
• IT – f.eks. kompetanse og smart bruk
av IT-teknologi
• Flere ladesteder for el-biler

Turistkontoret i Tollboden
Fredriksten Infosenter – sommeråpent skal
fange opp besøkende på festningen
Nettsider – oppdatert informasjon på
www.visitHalden.com. Informasjonen
skal også kobles opp mot de fylkes- og
landsdekkende reiselivsnettstedene

Organisering av besøksnæringen:
Halden Turist og Handel i Halden er
medlemsorganisasjoner som jobber for
å få flere besøkende til og økt aktivitet i
Halden.

WWW.VISITHALDEN.COM

Vertskapsfunksjonen
Halden Turist skal ivareta
vertskapsfunksjonen for de besøkende til
Halden.
Virkemidler:
• Svinesund Infosenter er åpen hele
året og skal fange opp trafikken inn
til Norge – både over ny og gammel
Svinesundsbro
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Hvert år besøker
300.000 gjester
Fredriksten festning.
Av disse deltar
ca. 100.000 på
arrangementer.

