
 

Første nyhetsbrev fra Hermetikken Næringshage  
 
Du leser nå historiens aller første nyhetsbrev fra Hermetikken 

Næringshage. Det kommer flere, i først omgang minst en gang i 

måneden. I nyhetsbrevene får du info om hva som skjer i bedriftene 

i næringshagen, hva som skjer i kulturnæringsverden og 

næringslivet i Finnmark, Norge og verden. Og selvsagt smånytt 

relevant for bedrifter og kulturgründere. 

 
 
- Vi satser på informasjon! 
 
Hermetikken Næringshage styrker nå jobben med profilering og 

markedsføring av miljøet og den enkelte bedrift, både i media, på 

nettsiden, i sosiale medier og andre steder der informasjon foregår. 

- Det er viktig å profesjonalisere informasjon, først og fremst for å 

synliggjøre bedriftene i Hermetikken, men også for å vise bredden i 

utviklingsarbeidet som foregår i kulturnæringshagen. Det sier daglig 

leder Mette Westlie. Derfor er Torill Olsen fra Formidlingskraft AS 

engasjert som informasjonsansvarlig ett år fremover.  

Les mer: http://www.hermetikken.no 

 

Aktiv Facebook-side 

Facebook-siden til Hermetikken er 

igjen aktiv. Hjelp hverandre med å 

promotere siden med nyheter og 

venners "liker".  Dette er en god 

informasjonsplattform for 

kulturnæringsbedrifter og 

nettverk. 

 

- FINNMARK ER 
PIONERFYLKE FOR 
KULTURNÆRINGER 
I NORGE! 

 
 
Det sa stortings-
representant Helga 
Pedersen fra 
Arbeiderpartiet (foto)   
på et næringslivsmøte i 
regi av Varanger 
Nærings-senter i 
Vadsø nylig. 
- Kulturnæringene 
vokser raskest i 
Finnmark, og jeg er glad 
for at vi snart er i mål 
med de 500 kultur-
arbeidsplassene! 
 
Les mer: http://www.hermetikken.no 
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Målbedriftene vil lære mer om strategiarbeid  

Daglig leder i Hermetikken Næringshage, Mette Westlie (bilde), 

gjennomførte nylig en spørreundersøkelse blant målbedriftene for å 

finne ut hvilke kurs- og seminar Hermetikken kan legge til rette for. 

Av 11 valg var det strategiarbeid som flest ønsket. Deretter kom 

markedsføring, styrearbeid, merkevarebygging, effektivisering og 

motivasjon høyt opp på lista.  

  - Det er tydelig at interessen for korte kurs er stor, så nå er det bare 

å sette i gang med å tilrettelegge opplæringen, sier Westlie. Hun 

syns det er positivt at undersøkelsen viser at bedriftene vil sette av 

både tid og penger til bedriftsutvikling og kompetanseheving.  

 

 

 

"Hva skjer´a?" 

Det var tema da SIVA inviterte kulturnæringer og kreative 

næringer til Gardemoen for å lære av hverandre, diskutere, bygge 

nettverk og få med seg siste nytt innen bransjen. Her var også 

Hermetikken Næringshage representert med daglig leder Mette 

Westlie. Hun holdt også innlegg "Status fra Nord".  

- Hovedbudskapet mitt var å informere om at kulturnærings-

veksten i Finnmark fortsetter og at fylket har sterkest vekst enn 

alle andre fylker, sier hun. - Slike samlinger er viktig for å få vite 

hva som skjer med kulturnæringer og næringshagene i landet. Her 

på bildet ser dere Margit Klingen Daams som er Innovasjon Norge 

sin kulturnæringsansvarlige.  

 

 

Kontakt oss 

Hermetikken Næringshage AS 
Daglig leder: Mette T. Westlie 

Banken, Tollbugata 16 

9800 VADSØ 

 

 

Telefon: 410 21 591 

mette@hermetikken.no 

post@hermetikken.no 

http://www.hermetikken.no 

 

Om du ikke lenger ønsker å motta dette nyhetsbrevet sender du avbestilling ved å klikke du her. 

Foto: Torill Olsen 


