
HHiigghhllaannddss  EEccoonnoommiicc  DDeevveellooppmmeenntt::  WWhheerree  DDoo  
WWEE  GGoo  ffrroomm  HHeerree??  

MMaaddiissoonn  GGrroossss  
IInntteerrnnaattiioonnaall  CCoouunncciill  ooff  SShhooppppiinngg  CCeenntteerrss  

OOuurr  oobbjjeeccttiivveess  ttoonniigghhtt……..  
EExxpplloorree  wwaayyss  ttoo  iinnccrreeaassee  ttoouurriisstt  ttrraaffffiicc  
  
  

OOuurr  oobbjjeeccttiivveess  ttoonniigghhtt......  
      DDiissccuussss  iiff  wwee  ccaann  bbrriinngg  mmoorree  llooccaall  sshhooppppeerrss  ttoo  ttoowwnn  

OOuurr  oobbjjeeccttiivveess  ttoonniigghhtt......  
      AAfftteerr  oouurr  qquueessttiioonn  aanndd  aannsswweerr  ppeerriioodd,,  lleett’’ss  ttaakkee  ssoommee  ooff  

tthhee  bbeesstt  iiddeeaass  ((yyoouurrss  oorr  mmiinnee))  aanndd  ssttaarrtt  ttoo  ppuutt  tthheemm  ttoo  
aaccttiioonn  

TToonniigghhtt  
      SSoommee  ooff  wwhhaatt  II  hhaavvee  ttoo  ssaayy  yyoouu’’vvee  hheeaarrdd  bbeeffoorree……..bbuutt  

ssoommee  ooff  iitt  iiss  pprroobbaabbllyy  nneeww,,  ttoooo  
  
      

TToonniigghhtt  
      EEccoonnoommiicc  ddeevveellooppmmeenntt  iiss  oofftteenn  tthhee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  oouutt--

ooff--tthhee--bbooxx  tthhiinnkkiinngg  
WWhheerree  WWee  AArree  

      WWee  hhaavvee  aa  ttoonn  ooff  rreesseeaarrcchh  tthhaatt  II’’vvee  ppoorreedd  tthhrroouugghh  ––  iitt’’ss  aallll  
ggoooodd  bbuutt  wwee  sseeeemm  ttoo  hhaavvee  ffaalllleenn  bbeehhiinndd  oonn  tthhee  eexxeeccuuttiioonn  

    
FFrroomm  HHeerree  OOnn  IInn  

      WWee’’rree  ggooiinngg  ttoo  nneeeedd  aa  uunniitteedd  ffrroonntt  aanndd  ccoommmmiittmmeenntt  ttoo  
mmoovvee  ffoorrwwaarrdd  



TToouurriissmm  
      WWhhaatt  iiss  tthhee  ##33  ttoouurriisstt  ddeessttiinnaattiioonn  iinn  NNeeww  YYoorrkk  SSttaattee  aafftteerr  

NNeeww  YYoorrkk  CCiittyy  aanndd  NNiiaaggaarraa  FFaallllss??    
TToouurriissmm  

IIddeeaa::  aa  ppeeddeessttrriiaann  mmaallll    
  

TToouurriissmm  
      CClloossee  NNoorrtthh  hhaallff  ooff  MMaaiinn  SSttrreeeett  ttoo  ttrraaffffiicc  aanndd  ppuutt  oonn  ssppeecciiaall  

eevveennttss  eevveerryy  wweeeekkeenndd  ppoossssiibbllee::  
  --  ccuullttuurraall  aaccttiivviittiieess  
  --  ffuunndd  rraaiisseerrss  
  --  ffaaiirrss  
  --  ccrraafftt  sshhoowwss    
  --  aarrtt  eexxhhiibbiittss  
  --  ffaammiillyy  eenntteerrttaaiinnmmeenntt  

TToouurriissmm  
      TThhee  FFaarrmmeerr’’ss  MMaarrkkeett  iiss  tthhee  oonnee  ppllaaccee  yyoouu  ccaann  bbuuyy  llooccaall--  

bbuuyyiinngg  llooccaall  iiss  aa  ggoooodd  tthhiinngg--  bbuutt  iitt’’ss  aawwffuullllyy  ssmmaallll  iinn  iittss  
pprreesseenntt  ssttaattee  aanndd  hhaass  lliittttllee  eenntteerrttaaiinnmmeenntt  vvaalluuee,,  bbuutt  iiff  iitt  
ccoouulldd  eexxppaanndd  iittss  wwaarreess……..tthhaatt  ccoouulldd  ddrraaww  bbootthh  ttoouurriissttss  
AANNDD  llooccaallss    

TToouurriissmm  
      EEaattiinngg  iittsseellff  iiss  nnoott  ccoonnssiiddeerreedd  ““eenntteerrttaaiinnmmeenntt””    
  
      WWhheerree  iiss  tthhee  eenntteerrttaaiinnmmeenntt  qquuoottiieenntt??  

TToouurriissmm  
HHaanngg  bbiigg  ssiiggnnss  ttoo  wweellccoommee  vviissiittoorrss!!  

TToouurriissmm  
TThheemmee  oouurr  vviillllaaggee  vveennuuee  



““HHoommeettoowwnn  UU..SS..AA..””??  
TToouurriissmm  

      CCoommee  uupp  wwiitthh  aa  llooggoo,,  aa  nnaammee  aanndd  aann  
      eeyyee--ccaattcchhiinngg  ccoolloorr  ddeessiiggnn  ffoorr  tthhee  ddoowwnnttoowwnn  bbuussiinneessss  

iimmpprroovveemmeenntt  pprrooggrraamm  
  

TToouurriissmm  
      IIss  iitt  bbeetttteerr  ffoorr  tthhee  ttoowwnn  ttoo  llooookk  mmoorree  mmiilliittaarryy  oorr  llooookk  mmoorree  

hhiissttoorriiccaall  iinn  ccoonncceepptt??    
––  WWhhaatt  wwee  hhaavvee  iiss  nneeiitthheerr  

TToouurriissmm  
      MMAAYYBBEE……tthhee  aannsswweerr  lliieess  iinn  mmaakkiinngg  tthhee  NNoorrtthh  EEnndd  ooff  MMaaiinn  

SSttrreeeett  tthhee  ttoouurriisstt--oorriieenntteedd  hhaallff  ooff  tthhee  ttoowwnn,,  aanndd  tthhee  SSoouutthh  
EEnndd  ccaatteerrss  ttoo  tthhee  llooccaallss  aanndd  wwee  DDOONN’’TT  ttrryy  ttoo  lliinnkk  tthhee  ttwwoo  

TToouurriissmm  
      IIff  bbyy  mmaakkiinngg  MMaaiinn  SStt..  oonnee--wwaayy,,  ttoouurriissttss  iinn  ccaarrss  hhaavvee  ttoo  

ppaassss  oouurr  wwaayy  
––  BBuutt  wwee  aallssoo  hhaavvee  ttoo  ggiivvee  tthheemm  aa  ggoooodd  rreeaassoonn  ttoo  ssttoopp  hheerree  

  
TToouurriissmm  

      SSiiggnnaaggee  hhaass  ttoo  bbee  mmoorree  pprroommiinneenntt  aarroouunndd  ttoowwnn  ssoo  ttoouurriissttss  
ggeett  ttoo  kknnooww  tthheeiirr  wwaayy  aarroouunndd  aanndd  bbeeccoommee  aawwaarree  ooff  wwhhaatt’’ss  
hheerree  

    --lliikkee  tthhee  eeyyee--ccaattcchhiinngg  FFaarrmmeerr’’ss  MMaarrkkeett  ssiiggnnss          oonn  RRoouutteess  
99WW  aanndd  221188  

TToouurriissmm  
      SSttoorree  nnaammeess,,  ccoonnssttrruuccttiioonn  ssttyylleess  aanndd  mmeerrcchhaannddiissee  ssoolldd  iinn  

tthhee  ttoouurriisstt  ttyyppeess  ooff  ssttoorreess,,  ffrroomm  tthhiiss  ppooiinntt  oonn,,  sshhoouulldd  bbee  
mmoorree  oorr  lleessss  ttiieedd  ttoo  oouurr  oovveerraallll  tthheemmee  aanndd  llooookk  wwhheerreevveerr  
ppoossssiibbllee  



  
TToouurriissmm  

      SShhooppppiinngg  hhaass  ttoo  bbee  aa  ffuunn  aaccttiivviittyy  ffoorr  ttoouurriissttss,,  wwhheerree’’ss  oouurr  
ffuunn,,  ttoouurriisstt  mmaaggnneett??        

TToouurriissmm  
CCaann  wwee  ffiinndd  oorr  ccuullttiivvaattee  aa  ttoouurriisstt  mmaaggnneett??  

TToouurriissmm  
      EEvveenn  sshhuutttteerreedd  ssttoorreeffrroonnttss  sshhoouulldd  bbee  bbrriigghhttllyy  ddeeccoorraatteedd  

TToouurriissmm  
      EEvveerryyoonnee  wwhhoo  oowwnnss  aa  ssttoorree  mmuusstt  bbee  cchhaalllleennggeedd  ttoo  

iimmpprroovviinngg  tthheeiirr  vviissuuaall  ddiissppllaayy  
––  LLeett’’ss  tteeaacchh  tthheemm  iiff  wwee  hhaavvee  ttoo……  
––  WWee  oonnllyy  hhaavvee  oonnee  sshhoott  ttoo  ccaappttuurree  aa  vviissiittoorr!!  
––  WWee  ccaann’’tt  eexxppeecctt  rreeppeeaatt  bbuussiinneessss  aanndd  rreeffeerrrraallss  iiff  tthheeyy’’rree  

ddiissaappppooiinntteedd    

TToouurriissmm  
  NNoo  uuggllyy  wwiinnddoowwss  
  NNoo  mmeessssyy  ddiissppllaayyss  
  CCuurrbb  aappppeeaall  aa  mmuusstt!!  
  SSuuppeerr  cclleeaann  
  GGoott  ttoo  ggeett  ssoommee  ggoooodd  ssiiggnn--mmaakkeerrss  hheerree  
  TTuurrnn  tthhee  lliigghhttss  oonn  
  NNoo  eemmppttyy  sshheellvveess  
  RReeddeeccoorraattee  ffrreeqquueennttllyy    

TToouurriissmm  
      OOnnee  ggooaall  sshhoouulldd  bbee  ttoo  ccuullttiivvaattee  iinnddeeppeennddeennttllyy  oowwnneedd  ccrraaffttss  ssttoorreess,,  

aannttiiqquuee,,  nnoossttaallggiiaa  sshhooppss  aanndd  uunniiqquuee  ggiifftt  sshhooppss  ttoo  ooppeenn  hheerree  ((tthhiinnkk  
NNeeww  PPaallttzz  aanndd  WWooooddssttoocckk))  

  

TToouurriissmm  



TTaarrggeett  wwoommeenn  sshhooppppeerrss  MMUUCCHH  MMOORREE  
  

TToouurriissmm  
      CCoonnssiiddeerr  ccrreeaattiinngg  ooppppoorrttuunniittiieess  ffoorr  ppoopp--uupp  ssttoorreess  ((tteemmppoorraarryy  

ssttoorreess))  aanndd  RRMMUU’’ss  ((rreettaaiill  mmeerrcchhaannddiissee  uunniittss))      
  

TToouurriissmm  
DDiivveerrtt  ““CCoolldd  SSpprriinngg--ttyyppee””  vviissiittoorrss  ttoo  aallssoo  vviissiitt  hheerree  
  

TToouurriissmm  
      LLeett’’ss  ggoo  oonn  aa  ““bbeesstt  pprraaccttiicceess””  rrooaadd  ttrriipp  ttoo  ffiinndd  tthhee  aannsswweerr!!      

TToouurriissmm  
      DDooeess  tthhee  ttoowwnn  hhaavvee  rreeaassoonn  ttoo  ooppeenn  uupp  aa  tteemmppoorraarryy  

hhiissttoorriiccaall  eexxhhiibbiitt  oorr  ppeerrmmaanneenntt  mmuusseeuumm??      
TToouurriissmm  

      UUnnffoorrttuunnaatteellyy……..aatt  pprreesseenntt……tthhee  ttoowwnn  llaacckkss  aa  ““ffooccaall  ppooiinntt””  
ttoo  bbuuiilldd  aarroouunndd  ––  tthhee  bbeesstt  aavvaaiillaabbllee  llaanndd  ttoo  ddoo  tthhaatt  iiss  ttoo  
ttaakkee  hhaallff  ooff  tthhee  cceenntteerr  ppaarrkkiinngg  lloott  oonn  MMaaiinn  SStt..  aanndd  ccoonnvveerrtt  iitt  
ttoo  ssoommeetthhiinngg  tthhaatt  ccaattcchheess  tthhee  eeyyee  ooff  tthhee  vviissiittoorr  iinn  aa  ttoowwnn  
ssqquuaarree  ccoonncceepptt    

  
TToouurriissmm  

  TThhee  ffooccaall  ppooiinntt  ccoouulldd  bbee  aa  ssttaattuuee  pprrooppeerrllyy  ppllaacceedd  
  IItt  ccoouulldd  bbee  tthhee  MMiilliittaarryy  WWaallkk  ooff  FFaammee  
  IItt  ccoouulldd  bbee  aa  ffoouunnttaaiinn  
  IItt  ccoouulldd  bbee  aa  ppiieeccee  ooff  ssccuullppttuurree  

  
  

TToouurriissmm  
OOffffeerr  hhiissttoorriiccaall  ddrriivviinngg,,  bbiikkee  aanndd  wwaallkkiinngg  ttrraaiillss  



––  CCoonnnneecctteedd  ttoo  WWeesstt  PPooiinntt//WWaallkk  ooff  FFaammee  
––  CCoonnnneecctteedd  ttoo  FFoorrtt  MMoonnttggoommeerryy  
––  CCoonnnneecctteedd  ttoo  BBeeaarr  MMoouunnttaaiinn  
––  CCoonnnneecctteedd  ttoo  CCoorrnnwwaallll,,  GGaarrrriissoonn,,  PPeeeekksskkiillll  oorr  ootthheerr  hhiissttoorriiccaall  

ppooiinnttss  ooff  iinntteerreesstt  
––  CCoommee  uupp  wwiitthh  aa  ggrreeaatt  llooookkiinngg  mmaapp  
––  TTeesstt  gguuiiddeedd  ttoouurrss  

  
TToouurriissmm  

      CCoouulldd  wwee  ttiiee  oouurrsseellvveess  ttoo  aa  DDuucckk  TToouurr  ooff  tthhee  HHuuddssoonn??  
TToouurriissmm  

  

UU..SS..  CCuullttuurraall  aanndd  HHeerriittaaggee  MMaarrkkeettiinngg  
CCoouunncciill  

TToouurriissmm  
WWhhaatt  wwee  hhaavvee  ttoo  ddoo  

––  CChheecckk  rraacckkss  aatt  aallll  aarreeaa  vveennuueess  aanndd  mmaakkee  ssuurree  wwee  ffiillll  tthheemm  wwiitthh  
oouurr  mmaatteerriiaallss  

––  SSeeee  tthhaatt  wwee’’rree  pprrooppeerrllyy  aaddvveerrttiisseedd  iinn  ttoouurriisstt  aanndd  bbuussiinneessss  
ddiirreeccttoorriieess    

––  CCrreeaattee  aa  ggrreeaatt  CCaalleennddaarr  ooff  EEvveennttss;;  ppoosstt  iitt,,  hhaanngg  iitt  llaarrggee,,  ee--mmaaiill  
iitt;;  pprriinntt  iitt;;  mmaaiill  iitt,,  eevveenn  ggoo  ddoooorr--ttoo--ddoooorr!!  

––  MMeeeett  wwiitthh  ssttaattee  aanndd  ccoouunnttyy  ddeeppaarrttmmeennttss  ooff  ttoouurriissmm  

TToouurriissmm  
  

    CCoonnssiiddeerr  nnaammiinngg  aa  TToouurriissmm  DDiirreeccttoorr;;  aaddvveerrttiissee  
tthhaatt  tthhiiss  ddeeppaarrttmmeenntt  eexxiissttss;;  ffiinndd  aa  ddeesskk  ffoorr  iitt;;  
mmaakkee  ssuurree  tthhee  pphhoonnee  ttaakkeess  mmeessssaaggeess  

  



EEccoonnoommiicc  DDeevveellooppmmeenntt  
      PPrroommoottee  aa  rreeggiioonnaall  bbuussiinneessss  eexxppoo  ((oorr  aann  eeccoonnoommiicc  ddeevveellooppmmeenntt  

ddaayy  ffoorr  jjuusstt  oouurr  ttoowwnn))  aanndd  hhoolldd  iitt  hheerree  
––    wwiitthh  ssppeeaakkeerrss  
––    aattttrraaccttiioonnss  
––    oonnee--oonn--oonnee  ooppppoorrttuunniittiieess  ttoo  mmeeeett  ppoolliittiicciiaannss  
––    pprreessss  ccoovveerraaggee  
––    ssppeecciiaall  ddeeaallss  ffoorr  ccuussttoommeerrss  oonn  tthhiiss  ddaayy  
––    iinnvviittee  aallll  rreessiiddeennttss  ttoo  jjooiinn  uuss  

  TThhiiss  iiss  nnoott  ttoo  ccoommppeettee  wwiitthh  wwhhaatt  WWeesstt  PPooiinntt  ddooeess  

EEccoonnoommiicc  DDeevveellooppmmeenntt  
  LLoobbbbyy  tthhee  ppuubblliicc  sseeccttoorr  hhaarrddeerr  tthhaann  eevveerr  ffoorr  TTaaxx  IInnccrreemmeenntt  
FFuunnddss  aanndd  BBuussiinneessss  IImmpprroovveemmeenntt  DDiissttrriicctt  mmoonneeyy  

  FFllooaatt  aa  bboonndd  iissssuuee??  
  FFiinndd  tthhee  rreeaall  aaddvvooccaatteess  iinn  llooccaall,,  rreeggiioonnaall  ssttaattee  aanndd  ffeeddeerraall  
ggoovveerrnnmmeenntt  aanndd  ccuullttiivvaattee  tthheemm  

  SSeeeekk  oouutt  wwhhaatt  iiss  ppoossssiibbllee  iinn  tteerrmmss  ooff  ggrraannttss,,  
      ddeemmoonnssttrraattiioonn  pprroojjeeccttss,,  ssttiimmuulluuss  ffuunnddss,,  eettcc..  
  

EEccoonnoommiicc  DDeevveellooppmmeenntt  
NNaammee  aann  EEccoonnoommiicc  DDeevveellooppmmeenntt  DDiirreeccttoorr??        

––  TThhee  ppeerrssoonn  ccoouulldd  eevveenn  bbee  aa  bbuussiinneessss  oowwnneerr    
––  TThhee  ppoossiittiioonn  ccaann  bbee  ppaarrtt--ttiimmee  

EEccoonnoommiicc  DDeevveellooppmmeenntt  
PPaassss  tthhee  33%%  llooccaall  hhootteell  ttaaxx!!  

EEccoonnoommiicc  DDeevveellooppmmeenntt  
      MMaakkee  ssuurree  ssttoorree  eemmppllooyyeeeess  ddoonn’’tt  uussee  pprriimmee  ppaarrkkiinngg  ssppoottss      

EEccoonnoommiicc  DDeevveellooppmmeenntt  
      IIss  oouurr  ZZoonniinngg  BBooaarrdd  aanndd  oouurr  PPllaannnniinngg  BBooaarrdd  wwoorrkkiinngg  iinn  oouurr  

ffaavvoorr??    
    



EEccoonnoommiicc  DDeevveellooppmmeenntt  
UUppddaattee  tthhee  MMaasstteerr  PPllaann  
  --  CCoonncceennttrraattee  oonn  wwhhaatt  ccaann  bbee  ddoonnee,,  ggiivveenn  lliimmiitteedd  rreessoouurrcceess    
  --  AAnnyytthhiinngg  nneeww  oorr  ddiiffffeerreenntt  iinn  aa  ttoowwnn  ccaann  ggeett  ssoommee  ooff  tthhee  

rreessiiddeennttss  uuppsseett  iinn  tthhee  sshhoorrtt--rruunn  
  

EEccoonnoommiicc  DDeevveellooppmmeenntt  
      DDeetteerrmmiinnee  iiff  WWeesstt  PPooiinntt  iiss  oouurr  ffuullll  ppaarrttnneerr  oorr  wwee  hhaavvee  ttoo  ggoo  

aatt  iitt  aalloonnee    
  

EEccoonnoommiicc  DDeevveellooppmmeenntt  
    DDeetteerrmmiinnee  tthhee  lleevveell  ooff  rriisskk  wwee  nneeeedd  ttoo  ttaakkee    

EEccoonnoommiicc  DDeevveellooppmmeenntt  
  TTwwoo  rreeaallllyy  ggoooodd  tthhiinnggss  ttoo  sshhoooott  ffoorr??::  

––  HHeellpp  tthhee  pprreesseenntt  llaanndd  oowwnneerr  ttoo  bbuuiilldd  aa  sshhooppppiinngg  cceenntteerr  bbyy  tthhee  
HHoolliiddaayy  IInnnn  oonn  99WW  

––  GGeett  aann  iinnvveessttoorr//bbuuiillddeerr  ttoo  bbuuyy  aa  ffeeww  ssttoorreess  tthhaatt  aarree  aattttaacchheedd  ttoo  
oonnee  aannootthheerr  iinn  ddoowwnnttoowwnn    HHiigghhllaanndd  FFaallllss  aanndd  ccoonnvveerrtt  tthhee  ssppaaccee      

  
EEccoonnoommiicc  DDeevveellooppmmeenntt  

IInnssiisstt  oonn  mmoorree  uunniiffoorrmm  ssttoorree  cclloossiinngg  ttiimmeess  
EEccoonnoommiicc  DDeevveellooppmmeenntt  

CCoommee  uupp  wwiitthh  aann  ““ooppeenn  oonn  SSuunnddaayy””  ssttrraatteeggyy  
EEccoonnoommiicc  DDeevveellooppmmeenntt  

BBrriinngg  bbaacckk  tthhee  nniigghhttss  ttoooo  bbyy  ccoommiinngg  uupp  wwiitthh  cclleevveerr  
pprroommoottiioonnss  ffoorr  ffaammiilliieess,,  ffoorr  yyoouunngg  ppeeooppllee,,  ffoorr  aadduullttss  
llooookkiinngg  ttoo  eennjjooyy  ffrreeee  ttiimmee  

EEccoonnoommiicc  DDeevveellooppmmeenntt  
WWee  nneeeedd  aann  aanncchhoorr  aanndd  RRiittee  AAiidd  iiss  nnoott  tthhaatt……..  



  

EEccoonnoommiicc  DDeevveellooppmmeenntt  
      TThhee  rriigghhtt  kkiinndd  ooff  ffoooodd  ssttoorree  ttoo  rreeppllaaccee  KKeeyy  FFoooodd  ccoouulldd  

aattttrraacctt  bbootthh  vviissiittoorrss  aanndd  rreessiiddeennttss  aanndd  tthhaatt  ccoouulldd  bbee  aa  bbiigg  
wwiinnnneerr  

EEccoonnoommiicc  DDeevveellooppmmeenntt  
      EEvveenn  iiff  yyoouu  hhaavvee  aa  ssttrroonngg  ffoooodd  ssttoorree  ooppeerraattiinngg,,  tthheerree  

wwoouulldd  ssttiillll  bbee  nnoo  rreettaaiill  aanncchhoorr  hheerree    
EEccoonnoommiicc  DDeevveellooppmmeenntt  

      WWhheenn  yyoouu  mmaakkee  MMaaiinn  SSttrreeeett  oonnee--wwaayy::  
––  TThheenn  wwee  ccaann  wwiiddeenn  tthhee  ppaavveemmeenntt  ttoo  aallllooww    

              mmoorree  bbeenncchheess  aanndd  ccaaffee  ttaabblleess  
    
      TThhiiss  ccaann  bbee  ddoonnee  wwiitthhoouutt  ttoouucchhiinngg  tthhee  ffeeddeerraallllyy--oowwnneedd  

sseerrvviiccee  rrooaadd  ooffff  ooff  MMaaiinn  SStt..      
EEccoonnoommiicc  DDeevveellooppmmeenntt  

      SSttoorree  oowwnneerrss  mmuusstt  ““ppaassss  mmuusstteerr””  
––  SSoorrrryy,,  nnoo  mmoorree  llaauunnddrroommaattss  aanndd  ppiizzzzaa  ppaarrlloorrss  
––  AAddhheerree  ttoo  uunniiffoorrmm  ssttoorree  ddeessiiggnn  ssttaannddaarrddss  aanndd  ssttyylleess  
––  TThheerree  mmuusstt  bbee  ssttaannddaarrddss  ooff  ppeerrffoorrmmaannccee,,  eessppeecciiaallllyy  ttoo  ooffffeerr  

eexxcceeppttiioonnaall  ccuussttoommeerr  sseerrvviiccee  
  

EEccoonnoommiicc  DDeevveellooppmmeenntt  
AA  ffaasstt--ggrroowwiinngg  sseeggmmeenntt  iinn  tthhiiss  ccoouunnttrryy  aarree  
rreettaaiill  ffrraanncchhiisseess..    DDoo  wwee  lloovvee  tthheemm  iinn  
TThhee  HHiigghhllaannddss??    

EEccoonnoommiicc  DDeevveellooppmmeenntt  
      BBrriinngg  iinn  ssttoorreess  tthhaatt  ooffffeerr  aa  hhiigghheerr  lleevveell  ooff  uunniiqquuee  aanndd  

qquuaalliittyy  mmeerrcchhaannddiissee  
––  WWhhaatt  ccaatteeggoorriieess  ooff  ssttoorreess  ddoo  yyoouu  wwaanntt??????  



––  IIss  tthheerree  aa  cchhaaiinn  wwee  sshhoouulldd  ccoonncceennttrraattee  oonn??  
––  WWhhaatt  iinncceennttiivveess  ccaann  wwee  ggiivvee  tthheemm  ttoo  ooppeenn  uupp  hheerree??  
––  WWhhaatt  ffaacctt  sshheeeettss//mmaatteerriiaall  ccaann  wwee  ssuuppppllyy  bbrrookkeerrss  aanndd  llaannddlloorrddss  

ttoo  hheellpp  sseellll  tthhee  ssppaaccee??  
  
  

CChhaammbbeerr  IInnvvoollvveemmeenntt  
  PPoosstt  vviissiibbllee  cchhaammbbeerr  ssiiggnnss      
  CChhaammbbeerr  ccaalllliinngg  ccaarrddss    
  HHaavvee  aa  wwoorrkkiinngg  pphhoonnee  nnuummbbeerr  
  BBaannnneerr//vviissiibbiilliittyy  aatt  ccoommmmuunniittyy  eevveennttss  

CChhaammbbeerr  IInnvvoollvveemmeenntt  
      TTaakkee  SSaannddyy’’ss  DDVVDD//ssttrreeaammiinngg  vviiddeeoo  aanndd  cciirrccuullaattee  iitt  ffrreeqquueennttllyy  
  
    

CChhaammbbeerr  IInnvvoollvveemmeenntt  
OOppeerraattee  aa  WWeellccoommee  WWaaggoonn  
  

CChhaammbbeerr  IInnvvoollvveemmeenntt  
        RReeaacchh  oouutt  ttoo  oouurr  tteemmppoorraarryy  rreessiiddeennttss  iinn  aa  mmoorree  
        sseerriioouuss  wwaayy    
  

CChhaammbbeerr  IInnvvoollvveemmeenntt  
      BBrriinngg  gguueessttss  ttoo  cchhaammbbeerr  mmeeeettiinnggss  
        --  WWee  nneeeedd  llaawwyyeerrss,,  WWeesstt  PPooiinntt  ddeecciissiioonn--mmaakkeerrss,,  mmoommss,,  aarrcchhiitteeccttss,,  ssiiggnn--

mmaakkeerrss,,  pprriinntteerrss,,  bbuuddddiinngg  eennttrreepprreenneeuurrss,,  ssttuuddeennttss,,  oorrddiinnaarryy  cciittiizzeennss  wwhhoo  aarree  
ppaassssiioonnaattee  aanndd  mmoorree  ––  aanndd  jjooiinn  ccoommmmiitttteeeess!!    

CChhaammbbeerr  IInnvvoollvveemmeenntt  
CCrreeaattee  aa  nneewwsslleetttteerr??  

––  SShhoouulldd  wwee  ccoonncceennttrraattee  mmoorree  ooff  oouurr  eeddiittoorriiaall,,  ttiimmee  aanndd  mmoonneeyy  oonn  
ccuullttiivvaattiinngg  ttoouurriissttss  ––  oorr  ––  oonn  llooccaall  aarreeaa  rreessiiddeennttss??  



––  TTaarrggeettiinngg  ttoouurriissttss  ccaann  bbee  vvaasstt  ooppppoorrttuunniittiieess,,  wwiitthh  sseevveerraall  
ccoouunnttiieess  wwiitthhiinn  ddrriivviinngg  ddiissttaannccee    

  PPlluuss,,  wwee  hhaavvee  tthhoouussaannddss  ooff  vviissiittoorrss  ttoo  WWeesstt  PPooiinntt  

CChhaammbbeerr  IInnvvoollvveemmeenntt  
  SSttrreessss  mmeemmbbeerr  bbeenneeffiittss  aanndd  iinnccrreeaassee  mmeemmbbeerr  bbeenneeffiittss  
  AA  ““ssiiggnnaattuurree  ppiicckk””  sshhoouulldd  bbee  oonn  tthhee  bboottttoomm  ooff  eevveerryyoonnee’’ss  
ee--mmaaiill  ssaayyiinngg  tthheeyy’’rree  aa  mmeemmbbeerr  ooff  tthhee  cchhaammbbeerr  aanndd  ddiirreecctt  
rreeaaddeerrss  ttoo  aa  wweebb  aaddddrreessss  

  LLooookk  ttoo  aa  ccrreeaattiinngg  aa  jjooiinntt,,  sseellff--ffuunnddeedd  mmeerrcchhaanntt  mmaarrkkeettiinngg  
ffuunndd    

YYoouunngg  PPeeooppllee  
  CCoonnssiiddeerr  bbuuiillddiinngg  aa  cchhiillddrreenn’’ss  ppllaayy  aarreeaa  oorr  hhaavviinngg  aa  GGyymmbboorreeee  
hheerree  

  GGeett  kkiiddss  ttoo  wwoorrkk  wwiitthh  tthhee  GGaarrddeenn  CClluubb  ttoo  ppllaanntt  fflloowweerrss  aanndd  ttrreeeess  
aanndd  lleett’’ss  hhaanngg  uupp  tthheeiirr  aarrtt  wwoorrkk!!  

  LLeett’’ss  mmaakkee  eeccoonnoommiicc  ddeevveellooppmmeenntt  aanndd  mmaarrkkeettiinngg  tthhee  ttoowwnn  aa  
ssttuuddeenntt  pprroojjeecctt  @@  OO’’NNeeiillll  HHiigghh  

  LLeett’’ss  hhaavvee  tthhee  yyoouunngg  ppeeooppllee  ccrreeaattee  iinntteerreessttiinngg  pprroommoottiioonnss  uussiinngg  
ssoocciiaall  aanndd  mmoobbiillee  mmeeddiiaa      

PPuubblliicciittyy  
  PPuubblliicciittyy  ““ttaakkeess  aa  vviillllaaggee””  
  WWee  nneeeedd  ssppoonnssoorrss//bbaacckkeerrss  ––  lliikkee  aa  HHoommee  DDeeppoott,,  HHaabbiittaatt  
ffoorr  HHuummaanniittyy,,  AAmmeerriiccaann  EExxpprreessss,,  SSeeaarrss,,  eettcc..  ––  tthhiiss  iiss  ddoo--
aabbllee  

  MMuucchh  mmoorree  nneeeeddss  ttoo  bbee  wwrriitttteenn  aanndd  ttaallkkeedd  aabboouutt  tthhiiss  ttoowwnn  
––  ccaann  wwee  wwrriittee  bbuuzzzz--wwoorrtthhyy  ccoolluummnnss  aanndd  aaddvveerrttoorriiaallss??  

  TThheerree’’ss  aann  aarrrraayy  ooff  ffrreeee  mmeeddiiaa  oouutt  tthheerree  
––  BBuutt  iitt  ttaakkeess  ttiimmee  aanndd  eeffffoorrtt  

  
PPuubblliicciittyy  

            GGeett  ppuubblliicc  ooppiinniioonn  oonn  oouurr  ssiiddee  bbyy  ssttrreessssiinngg  eeccoonnoommiicc  
ddeevveellooppmmeenntt  iiss  ttoo  iimmpprroovvee  tthhee  rreessiiddeennttss''  qquuaalliittyy  ooff  lliiffee  



PPllaannnniinngg  
LLeett’’ss  wwrriittee  oouurrsseellvveess  aa  bbuussiinneessss  ppllaann  

––  IItt  iinncclluuddeess  aa  ssiittuuaattiioonn  aannaallyyssiiss,,  aa  mmaarrkkeettiinngg  ppllaann,,  aa  rreesseeaarrcchh  
ppllaann,,  aa  ppuubblliicciittyy  ppllaann,,  aa  mmiissssiioonn  ssttaatteemmeenntt  aanndd  aa  vviissiioonn  
ssttaatteemmeenntt  

––  LLeett’’ss  ppaarrttnneerr  wwiitthh  WWeesstt  PPooiinntt  aanndd  tthhee  ppuubblliicc  sseeccttoorr  ttoo  ggeett  tthhiiss  
ddoonnee    

––  LLeett’’ss  wwrriittee  mmeeaassuurraabbllee  aanndd  aacchhiieevvaabbllee  ggooaallss,,  oobbjjeeccttiivveess,,  
ssttrraatteeggiieess  aanndd  ttaaccttiiccss  

––  LLeett’’ss  ppuutt  dduuee  ddaatteess  aanndd  mmaakkee  ppeeooppllee  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  ccoommpplleettiinngg  
aaccttiioonn  iitteemmss    

  
TThhaannkk  yyoouu!!  

  
  


