
Nationalmuseet og erfaring 
med lokale turistsamarbejder

Destination Himmerland 12/10-21 



Lidt om mig og min baggrund

• Fra 1. april 2021 - Vicedirektør, Nationalmuseet –
ansvar for Museer & Slotte

• Cand.merc.int

• Erfaring fra tele-, biotek, dagligvare og 
oplevelsesøkonomien

• Spændingsfeltet mellem strategi, forretningsudvikling  
marketing, analyse og digitalisering 

• 3 år i Zoologisk Have – Marketingchef -> Kommerciel 
chef



Primære indsatser/ansvarsområder i 
Zoologisk Have
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Kunderejsen/gæstemødet

Indhold og platformsudnyttelse,

abonnementsforretningen

Brand/CVI udvikling

F&B løft/profil Digitalisering

Helårsforretning
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Museer & Slotte



RINGBORGEN TRELLEBORG



Østdansk turisme Viking samarbejde



Vikingebuen



DESTINATION VIKING ASSOCIATION 
FOLLOW THE VIKINGS





KONGERNES JELLING OG LOKALE 
ATTRAKTIONS SAMARBEJDER 



Fælles fortælling – tre syddanske verdensarvssteder



Syddanske verdensarvssteder

• Jelling, Christiansfeld og Vadehavet.

• Meget forskellige historier, men verdensarven 
som fælles punkt.

• Gode events, produkter osv. Blandt andet 
en content pool til presse

• Stort kendskab til ”de andre”.

• Udfordring: Når pengene er brugt…hvad så? Vigtigt at have nogle 
konkrete produkter, der kan leve videre – f.eks. en content pool.





Gentænk kulturturismen 2021- 2023

- med midler fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse



Gentænk Kulturturismen
Billund Museerne, Museum Kolding og Kongernes Jelling i samarbejde med Destination 
Trekantområdet 

• Tiltrække flere kulturturister i skuldersæsonen

• Udvikle nye formidlingsideer

• Lave oplevelsespakker

• Skabe way finding mellem stederne

• Understøtte det hele med markedsføring.



KRONBORG SLOT OG HELSINGØR BY



Aftenåbent i Helsingør by

• Styrke værtskab i byen

• Satse på de største indtrækkere

• Fælles tema

• Kulturinstitutionerne tager risikoen

• Kommunen forpligter sig til koordination, fælles identitet og 
bidrag til markedsføring

• Besøgsdata på tværs af institutionerne ->                  
kvalificering af indhold og markedsføring

• Kommunen + WOCO - kval/kvan publikumsundersøgelser.



BILLETSAMARBEJDE M/S SØFART





Styrket økonomi på 
Kronborg Slot

Det bør vi tage med os

• Vi skal være bevidst om målsætninger /KPIer
• Flere gæster

• Målgrupper/nationaliteter

• Samlet fortælling/formidling

• Omtale

• Opbakning til lokalområdet

• Destinations udvikling

• Vi skal tale åbent om målsætninger, økonomi og tidshorisont 
med samarbejdspartnere

• Vi skal tænke i den samlede kunderejse – før, under, efter 
besøg 

• Vi skal være realistiske omkring ”benspænd”
• Geografisk afstand ml attraktioner

• Forskellige målgrupper for attraktioner

• Økonomi

• Kommunikation til målgruppen – hvor, hvem, hvad

• ……

• Input vs output!



BEVIDSTE DATADREVNE 
BESLUTNINGER



EVALUERING PÅ INDSATSER



TILVALG BETYDER OGSÅ FRAVALG


