PROFILERING

MEDLEMMER AV HALDEN NÆRINGSRÅD:

Fjord- og festningsbyen Halden har de siste
årene satset sterkt på profilering av byen.
Dette arbeidet har båret frukter, og Halden
har markert seg positivt på mange områder og
således bedret byens omdømme.

MÅL:
•

Gjøre Halden til en enda mer
attraktiv by å etablere seg i for å drive
næringsvirksomhet

Byens profil utad er svært viktig. Ikke bare for
dem som besøker byen som gjester, men også
for personer og virksomheter som vurderer å
flytte hit for å studere, etablere seg med jobb
eller starte opp næringsvirksomheter som
skaper aktivitet og nye arbeidsplasser.

•

Vi ønsker å gjøre alle våre 30.000
innbyggere til Haldenambassadører

•

Halden skal i enda sterkere grad fremstå
som en studentby, og på den måten skape
et positivt klima både for rekruttering av
nye studenter og for at de som er ferdig
utdannet velger å bli i byen

Halden Næringsråd har satt ned et
profileringsutvalg som har som formål å
profilere byen på en positiv måte. Det er
viktig å gjøre de riktige tiltakene på en klok
måte på det rette tidspunkt. Mye handler om
god timing, og om langsiktighet og stø kurs.
Halden har mye å tilby, og mye å gå på i
forhold til å øke befolkningstallet og skape ny
virksomhet.

Tiltak:
Kontinuerlig/målrettet arbeid i tett samarbeid
mellom profileringsutvalget, næringsrådet og
Halden Kommune.
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Ordfører og leder for opposisjon
Halden kommunes administrasjon
Halden Industriforening
Håndverkerforeningen
Halden IT Forum
Besøksnæringen/Halden Turist
Handel i Halden
Høgskolen i Østfold
Studentparlamentet HiØ
Jordbruks-/skogbruksnæringen
Halden Idrettsråd
Berg Sparebank
Sparebank 1 Halden
DNB
Nordea
Handelsbanken
Halden Kulturråd
NAV

Observatører:
•
•
•
•
•

Hovedutvalg for næring og eiendom
Beverternæringen
Halden Arbeiderblad
Halden Videregående Skole
Profileringsutvalgets leder
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