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Visjon: Draumekommunen Ål,

der alle vil vera!

Mål: Styrke næringslivet og synligjøre Ål som destinasjon.
Hovudmålgrupper: Handel, reiseliv, kultur, hyttenæring, industri.
Forretningside: Være eit samarbeidsorgan med målsetting om å synleggjere og fremje
kvalitetane i Ål-samfunnet.

Profil: Marknadsføringa av Ål skal gjerast ved bruk av namnet Ål i Hallingdal samt Ål sin logo/profil,
gjerne supplert med Hallingdal sin logo.
Skal marknadsførast mot Hytteålingen / Besøkjande på arrangement og treningssamlingar / Familiar
/ Enkelt-turistar/ gjennom fokus på Friluftsliv/ Ski / Vandring / Sykling /
Kulturopplevingar/kulturskattar.

Ål Utvikling AS – delmål
 Vere ein sentrale aktør og pådrivar i saker som næringslivet er oppteken av, og være ein
representant for næringslivet i relevante utviklingsprosjekt i Ål.
Vere ein høyringsinstans for best mogeleg å bidra til å ivareta næringslivet sine interesser
opp imot kommunale planer m.m.
Vere ”brubyggjar” og aktiv pådrivar i samarbeidet mellom aktørar i nærings-livet, og mellom
næringslivet og offentleg sektor.
 Bidra til auka bruk av hyttene i Ål og at hyttefolket i størst mogeleg grad nyttar seg av dei
tilboda Ål har. Jobbe for at Ål framleis blir oppfatta som ei attraktiv kommune å bygge
hytte i. Dette bl.a. gjennom prosjektet Hytteålingen.
 Marknadsføre Ål som destinasjon.


Utvikle Ål ytterlegare som ein attraktiv ski- vandre- og sykkel-destinasjon. Dette bl.a. ved å
delta i Hallingdal sitt langrenns-prosjekt, Tråkk’n Roll Hallingdal og ved å drive prosjektet
Tråkk’n Roll Ål og vandreproduktet Ål52

 Vidareutvikle og drifte nettsidene www.al.no - Drifte nettsida outtt.com/aal samt
facebooksida Ål i Hallingdal og Instagram-kontoen Ål Turistinformasjon.
 Viktigast internasjonalt markedsføring: Overnatting hytter/camping: Danmark,
Nederland/Belgia og Tyskland. Overnatting hotell: Asia / Danmark.
 Jobbe for nærare dialog/ samarbeid mellom kultur og næringsliv.
Bistå med planlegging, tilrettelegging og gjennomføring av arrangementa. I liten grad vere
arrangør.
 Bidra til auke i antall gjestedøgn i Ål bl.a. gjennom prosjektet ARENA ÅL, reiselivet sin
satsing på treningsgrupper og arrangement.
 Vere ein felles organisasjon for næringslivet i Ål og bidra til auka informasjon, kompetanse
og verdiskaping i næringslivet.
 Oppretthalde og vidareutvikle skiløypenettet i Ål.

