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Styrke Hallingdal  
som en  

attraktiv og bærekraftig  
bo- og arbeidsmarkedsregion  
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Jakten på  
det unike -  
Hva har vi  
som ingen 
andre har? 

 



  
 

- Kremmer 
- Profesjonelt vertskap  
- Vilje til å lykkes 
- Klarer oss sjøl…. 
- Stabilt klima 
- Fornuftig forvaltning av 

naturressursene har gitt utvikling og 
levedyktige kommuner 

- Gode oppvekstvillkår for barn og unge 
- Omstillingsevne 
- Gripe sjansen 
- Stor dugnadsånd 
- Svært bredt og gode fritidstilbud 
- Mangesysleri  

 
 
 

Hva kjennetegner Hallingdal 
- jakten på det unike 
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Vi tar en regional posisjon basert på: 

  
 

Historie: 
• Hovedferdselsåre mellom øst og vest. 
• En region som tar opp i seg nye impulser, formidler og inspirerer. 
• En region med sterk grûnderånd og «mangesysleri».  
• Utviklet vertskapsrollen gjennom århundrer basert på handel og 

reiseliv mellom øst og vest. 
 

Stedskvaliteter: 
• Gode oppvekstvillkår for barn og unge 
• svært mange gode møteplasser (hoteller, næring, hytter) 
• Fjellet 
• Stabilt klima og godt klima – godt for helsa 
 
Samfunnstrender 
• Frihet til å velge det gode liv 
• Friluftsliv, naturen rett hjem 
• Sunn og frisk, det beste for barna 
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«Møteplassen mellom øst og vest»  
Hallingdal skal ta en tydelig posisjon som en attraktivt 
møteplass mellom øst og vest. 
 
Ved å skape gode arenaer og merverdi for aktører i øst 
og vest vil Hallingdal danne grunnlag for egen utvikling 
og rekruttering.  



Fri og frisk 

Målgrupper og verdier Ung Halling  
15-25 år 

Hyttefolk 

Kvinne 28 år 
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Prosjektmål 
 
• I løpet av fyrste år av prosjektperioden 
skal "Flå veksthus" vera etablert 
 
• I løpet av prosjektperioden skal 20 
personar ha flytta attende til Hallingdal og 
tatt med seg jobben til «Flå veksthus». 
 
• I løpet av prosjektperioden skal 10 
personar i Hallingdal ha etablert seg i «Flå 
veksthus» for å få linken mot Oslo-området 
 
• I løpet av prosjektperioden skal 10 kontor 
vera utleigd til HytteHallingar 
 
• I løpet av prosjektperioden skal «Flå 
veksthus» vera godt kjent og innarbeida i 
Hallingdal – særleg i forhold til ungdom og 
mogelegheita etter avslutta utdanning 
 
• I løpet av prosjektperioden skal «Flå 
veksthus» vera eit etablert godt miljø på 
tvers av fag, på tvers av kommune/næring. 
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Hol kommune – gratulerer!  
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Ekta vare 
16-17 september 
Felles arena for kultur og reiseliv. 
Spiller på det autentiske og 
merkevarebygging. Opplevelse 
turisme og kulturuttrykk.  
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Prosjekter 

Hallingkonferansen 2013 
Torsdag 23. mai 
Konferansen skal sette 
engasjerende og viktige temaer for 
vår regionen på dagsordenen – 
ambisjoner om at konferansen blir 
en årlig begivenhet i Hallingdal! 

Hallingtreff i Oslo 
Mandag 6. mai 
• Skape arena for 

nettverk og dialog 
• Etablere kontakt med 

potensielle tilflyttere 
• Vise at Hallingdal er et 

spennende alternativ 
 

Historia om Hallingdal 
Utgivelse sommer 2014 
I forbindelse med 200 års markeringen i 
2014 skal boka om Hallingdal skrives. 
Med en samlet historie om Hallingdal 
vil vi øke forståelsen for Hallingdal for 
kommende generasjoner og for folk 
utenfor Hallingdal. Boka skal være 
samlende for hele Regionen. Boka 
skrives av Kre Olav Solhjell.  
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Sannhet:  
Finner jeg ikke det jeg leter 

etter på første forsøk, så 
eksisterer det ikke…… 
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• Flere deltagere pr arrangement 
• Bredere markedsføring 
• Enklere for målgruppene  
• Styringsverktøy for arrangørene 
• Markedsføring uten grenser 
 

Hovedmål: 
 

http://youtu.be/SMnPxyr2JT8?t=40s


  
 

20.03.13 - uy@hallingnett.no 

Dagens situasjon: 
http://www.flaa.kommune.no/Hva-skjer/  
http://www.nes-bu.kommune.no/Hva-skjer/  
http://www.nesbyen.no/no/html/aktiviteter/vinter/  
http://www.gol.kommune.no/Hva-skjer/  
http://www.golinfo.no/no/arrangement/  
http://www.al.no/no/html/arrangement/  
http://www.hemsedal.kommune.no/Hva-skjer/  
http://www.hemsedal.com/no/Kalender/Kalender.aspx  
http://www.hol.kommune.no/Hva-skjer/  
http://www.visitgeilo.no/aktivitetskalender/  
http://www.fjellandfjord.com/index.php?c=4&kat=Aktiviteter  
 
Noen jeg har glemt? 

 

http://www.flaa.kommune.no/Hva-skjer/
http://www.nes-bu.kommune.no/Hva-skjer/
http://www.nesbyen.no/no/html/aktiviteter/vinter/
http://www.gol.kommune.no/Hva-skjer/
http://www.golinfo.no/no/arrangement/
http://www.al.no/no/html/arrangement/
http://www.hemsedal.kommune.no/Hva-skjer/
http://www.hemsedal.com/no/Kalender/Kalender.aspx
http://www.hol.kommune.no/Hva-skjer/
http://www.visitgeilo.no/aktivitetskalender/
http://www.fjellandfjord.com/index.php?c=4&kat=Aktiviteter


Kva skjer i Hallingdal 

Geilo kino 

Ål kino 

Hemsedal 
kino 

Nes kino 

Hallingdal 
Hallingdal – alle 
Flå 
Nes 
Gol 
Ål 
Hemsedal 
Hol 
 
 
Målgrupper 
Barn 
Ungdom 
Eldre 
Funksjonshemmede 
 
 
Type arrangement 
Musikk 
Sport/fritid 
Smak 
Religion/Samfunn 
Festival/Marked/Utstilling 
Kurs/Konferanse 
 

Registrer ditt 
arrangement 

her 
Kontakt oss Følg Hallingdal 

 på FB 

Klikkbar 
kalender Sport/Fritid 

Mulighet for å løfte 
frem arrangementer 

Religion/Samfunn 
Mulighet for å løfte 
frem arrangementer 

Smak 
Mulighet for å løfte 
frem arrangementer 

Musikk 
Konsert/Teater/Dans/Revy 

Hellebillies – 2. mars 
Eva & The Hartmaker – 2. mars 
Frode Alnæs – 8. mars 

Festival/Marked/ 
Utstilling 

Mulighet for å løfte 
frem arrangementer 

Kurs/Konferanser 
Mulighet for å løfte 
frem arrangementer 

v 

Kart Hallingdal 
Hvordan komme dit? 

Gol kino 

Hallingkortet/ 
Kulturkortet 

SØK 

SØK 

SØK 

Flå kino 



www.hallingdal.no 

Kontakt oss 

Følg Hallingdal 
 på FB 

Jobb  

Regionrådet 

Ung  

Flytte til 
Hallingdal  

HytteHalling 

Kva skjer 

 
Kart  

 

 
Siste nytt i 
Hallingal 

 
Løpende 

nyheter……
………  
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Profilering <-> Posisjonering 
Profilering 
En profil er noe som utmerker seg 
på en karakteristisk måte med 
særtrekk og egenart.  
 
Grafisk profilering er arbeidet med 
visuell markedsføring av en 
virksomhet eller et produkt gjennom 
helhetlig grafisk design, det vil si 
gjennom bilder og tekst som har en 
felles visuell utforming.  

Posisjonering 
- tydeliggjøring av identitet 
 
En tydelig posisjon synliggjør 
merkevaren (Hallingdal), samtidig 
som den skal få frem det unike ved 
merkevaren sammenlignet med 
konkurrenter.  
 
Regional posisjonering handler om å 
bygge et bilde av en region som skal 
bidra til regionens fremgang.  
 
«Differentiate or Die» 
- Jack Trout 2000 
 Posisjonering Profilering 

Tiltak 

Tiltak 
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Felles profilprogram 

Hallingdal 

Visit Hallingdal Regionrådet for 
Hallingdal 
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Profilering - Oppgaver!  Hallingdal 

1.Hva vil dere ha i verktøykassa? 
 
2.Hallingdals nye profil/logo – deres 
forslag…gjerne litt utenfor boksen! 

Gruppe A 
Tor Egil 
Tone 
Hallvor 
Lars Ole 

Gruppe B 
Hege 
Oddvar 
Tor 
Odd Egil 

Gruppe C 
Tony 
Else 
Sveinung 
Ivar 
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