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Vi er inne i en tid med store endringer. 
Handelsbransjen er i endring og kundenes 
handlevaner og kjøpsadferd er i endring.  
På bakgrunn av dette har G. Hagen sett behovet for 
en fornyelse av logo og profil som vi mener passer 
bedre med den tiden vi lever i. 

Den siste tiden har G. Hagen AS gjennomført en prosess i samarbeid med markeds- og 
kommunikasjonsbyrået Designu, hvor vi har jobbet fram en merkevarestrategi som er tydelig 
på hvilken visjon og ønsker vi har for handelshuset i årene som kommer. Samtidig ønsker vi å 
fremheve bedriftens lange historie og betydning for Hammerfest. G. Hagen har gjennom sine 
snart 170 år i Hammerfest etablert seg som en av byens hjørnesteinsbedrifter, med et hjerte 
som banker varmt for byen og dens innbyggere. 
 
Et naturlig steg i prosessen har vært å få på plass en helhetlig og tydelig profil som skal 
gjenspeile det handelshuset står for. Vi ønsker å forankre bedriften ytterligere i folks 
bevissthet og styrke de ansattes stolthet for å jobbe på G. Hagen. 
 
Vi ønsker å være en bedrift som bidrar til samfunnet. Det har vi gjort gjennom hele vår historie, 
og det skal vi fortsette med.  
 
Vi har fokus på menneskene rundt oss og vil strekke oss langt for å innfri deres behov. 
 
Vi skal oppfattes som seriøs, kunnskapsrik og langsiktig.  
 
Vi skal kontinuerlig forandre og forbedre oss. Vi skal være fremtidsrettet og tilpasse oss  til 
endringer i samfunnet – til beste for våre kunder, samarbeidspartnere og ansatte. 
 
Vi er stolte over snart 170 år med tradisjonell og god forretningsdrift. Det er dette som gjør oss 
til det vi er i dag. 
 
Våre verdier er; dedikert, verdiskapende og stolt. 
 
Vi har valgt et slagord som er «For deg, med deg» 
Kort fortalt betyr dette at G. Hagen har vært til stede for våre kunder i snart 170 år  
– og vi ønsker å være med våre kunder inn i fremtiden. 
 
G. Hagen ser seg selv som et handelshus i stadig utvikling, og dette skal gjenspeiles i den nye 
profilen. Profilen skal være tydelig i alt vi gjør visuelt og i kommunikasjon. Vi kickstarter og 
iverksetter under Hammerfestdagan. Vi gleder oss skikkelig til å vise fram hva vi har fått til!  
 
Besøk oss på standen vår under Hammerfestdagan! Arrangementet legges ut på Facebook. 
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Faktaboks: 

• G. Hagen AS – Et historisk handelshus i hjertet av Hammerfest.  

• Etablert i 1855 av Gunder Hagen som den første bokhandel i Nord-Norge. 

• Hammerfests eldste bedrift. 

• Tilknyttet kjedene Norli, Kontorspar, Sport1 og Mix.  

• 18 fast ansatte 
 
Kontaktperson: 
Toto Hagen, telefon 908 41 475 
toto@ghagen.no 
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