
Ny kommune 
med stort 
mangfold

Presentasjon Fase 2- 2022

Holmestrand Næringsforening



Mål for prosjektet

• Trekke flere mennesker til Holmestrand.

• Få flere firmaer til å etablere seg her.

• Skape vekst og positiv utvikling i kommunen vår.

• Få innbyggerne til å bli værende.

• Gjøre innbyggerne til ambassadører.



Plassen vår

Å etablere seg et sted handler om å finne sin plass. Et sted der 
ting faller på plass. 

Der du finner de kvalitetene du er på jakt etter, for firmaet, 
familien eller på fritiden. Enten det handler om nok plass, 
sentral plassering, barnehageplasser, jobbplassen eller rett og 
slett fine turplasser. 

I Holmestrand-regionen er alt dette på plass. 

Velkommen til oss!



Hva gjorde vi i fase 1? 
Hva har vi? 

• Vi har en befolkningsvekst på 2,65% i 2021

• Etablert et veldesginet konsept og navn

• Kampanjesiden Plassenvår.no

• Aktive profiler/sider i sosiale media

• Annonsemaler til ulike kanaler

• Ferdig materiell til Stolpejakten





Hva ønsker vi å gjøre i fase 2?  

• Kampanjesiden videreutvikles 

• Vi skal holde trykket i sosiale media

• Vi skal fortsette å annonsere så flere ønsker å flytte hit, både private 
og næring

• Øke synlighet av ledige næringsarealer, prosjekter og potensielle 
næringsområder

• Øke dialogen mellom næringsliv og utdanningsmiljøer for å sikre 
fremtidens kompetanse/ansatte

• Vi ønsker å lage aktiviteter og eventer
• Idrett/Lag – cup/tur?

• Konsert og kulturelle arrangementer

• Innflytterfest

• Med mer…



Andre potensialer..

• Synliggjøre flere arbeidsplasser:

• Industriarbeidsplasser (Speira/NOAH osv.)

• Logistikk og transport (Hanekleiva/vgs)

• Stillingsannonser legges/linkes på nettsiden 

• Felles visningshelg i hele kommunen hvor også foreninger/idrett osv. 
deltar 

• Utdeling av mindre give-aways til potensielle innflyttere -
Krabbefiskesnøre?

• Økt bruk av levende bilder (film) i annonsering og materiell (øke 
synligheten og opplevelsen av annonser og materiell)



Rammer for fase 2?  

Sum

Tilskudd kommunen 300 000

Egenkapital næringsliv * 800 000

Totalt 1 100 000

Prosjektledelse ** 250 000

Annonsering og profilering 450 000

Reklamebyrå, utvikling, premier, nettside, arrangementer 400 000

* Målsetning og budsjettet styres av denne inntekten
** Tilsvarer 20% stilling iht Innovasjon Norges satser/godkjente satser. 



Lyst til å være med? 
Hvorfor bli sponsor?

I 2021 var 15 bedrifter, foreninger og kommune med på 
spleiselaget. I 2022 er det nye muligheter! 

• Være med på spleiselaget som gjør hele kommunen mer attraktiv!

• Øke egen synlighet via logo i materiell, aktiviteter og på 
arrangementer

• Delta i prosjektgruppe eller arbeidsgrupper



Samarbeidspartner
Hovedsamarbeidspartner Samarbeidspartner

Kr. 50 000.- Kr. 25 000.-

Logo på plassenvår.no X X

Presentasjon av bedrift på plassenvår.no X X

Logo i eksterne presentasjoner X X

Artikkel om bedrift på nettside og sosiale 
media

X

Gratis deltakelse på eventer i regi av Plassen 
vår (inngangsbillett)

X

Synlighet på større arrangementer og 
kampanjer

X

Plass i prosjektgruppe X

Førsteprioritet i alle nivåforskjeller X

Tilgang på materiell og tekst som er laget til 
kampanjer/annonsering

X X

Dugnadsånd, engasjement og stolthet for 
egen Plass/kommune/næringsliv 

X X




