PROGRAM
2022-2025

Aktuelle aktiviteter
Vi ønsker å sette sammen et program med det mål å gi ansatte i regionens arbeidsliv
de beste forutsetninger for å være et godt vertskap, skape bolyst og blilyst for
nåværende og nye innbyggere.
•
•
•
•

Kartlegginger
Holdningskampanjer
Kurs og seminarer
Konferanser

Kartlegginger
Status og muligheter innen kultur og sosiale møteplasser
• Hvilke møteplasser har vi i dag, og hva mangler vi?
• Status kulturhus, innhold i kulturhus?
• Hvilke kreative miljøer/møtesteder har vi (kunst, musikk osv)?
• Hvordan synliggjøres eksisterende tilbud?
• Kompetansebehov leverandører
• Tilflyttere i arbeidslivet – hvem er de?
• Kontaktinfo til nyhetsbrev
• Behovskartlegging
• Hvem kommer hit/vil komme hit
• Hva skaper trivsel

Holdningskampanjer
Målet med en holdningskampanje er å påvirke holdninger og atferd hos bestemte
målgrupper. Holdningskampanjen spiller på retoriske virkemidler for å påvirke oss.
Avsenderne tilpasser kommunikasjonen etter målgruppa og bruker ofte en
kombinasjon av kanaler og plattformer i kampanjen.

Holdningskampanjer
Handle lokalt
Kampanje med fokus på hvor viktig den lokale handelsstand er både
som møteplass, servicesenter og salgssted. Målet er å stimulere til
mer lokal handel.
Når du handler i byen din, bidrar du til et trivelig sentrum og et
levende lokalsamfunn. Derfor ønsker vi å arrangere en Handle lokaltkampanje for å øke bevisstheten rundt lokal handel.

Eksempel aktiviteter:
• Butikkene som deltar har en QR-kode liggende ved kassen. Hver
gang noen handler i disse butikkene kan de ta bilde av koden og
delta i konkurransen om flotte premier.
• Kampanjer på SoMe og i media.

Holdningskampanjer
«Si hei»
Med bakgrunn i innvandring, integrering og generelt sett mellommennesklig
interaksjon og trivsel i kommunen ser vi på mulighet for å få utformet en
holdningskampanje der målet er å få mennesker til å se hverandre mer i
hverdagen.
Kampanjen ”Si Hei” har et lett og friskt uttrykk, med glimt i øyet. I utformingen
av denne kampanjen vil vi ha fokus på det mellommennesklige, og ta tak i hvor
enkelt, men likevel vanskelig, det er å si hei. Vi vil legge til grunn at alt materiell
skal ha en gjennom- gående god og lystig tone.

Kurs og seminar
Kommunikasjon og formidling
For å være en imøtekommende formidler, leder,
kollega trenger vi kanskje en oppfriskning av
kunnskap innen kommunikasjon og formidling.
Vi ønsker å innhente tilbud fra ulike leverandører
på området og gjennomføre kurs lokalt i Narvik.
Aktuelle målgrupper:
•
•
•
•

Tilflytterteamet
Enhetsledere
Ansatte i regionens næringsliv
LINK Narvik

Kurs og seminar
Rekruttering og onboarding, arbeidsgivere
• Identitetsbygging – hvem er vi?
• Omdømmebygging
Rekruttering til lag og foreninger
• Identitetsbygging – hvem er vi?
• Omdømmebygging

Motivasjon og arbeidsglede
• Kurs tilpasset ulike bransjer eller åpen
konferanse.
• Hvordan øke motivasjon, positiv
tenkning og arbeidsglede på jobben?

Konferanser

• Byggebørsdager
• Motivasjon og arbeidsglede
• OPPTUR

