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Kære alle
 
Lad os sammen sætte tryk på udviklingen af turismen i Himmerland!
 
Tre S’er skal løfte os til nye højder
Sammenhold, samarbejde og strategisk udsyn bliver i de kommende år nødt til at være 
i baghovedet hos alle os, der vil have mere turisme i Himmerland. De tre ord er vigtige, 
hvis vi vil have endnu mere ud af turismen, få flere gæster og øge omsætningen i vores 
område.
 
Vi skal holde sammen! 
Flere og nye købestærke turister kommer ikke af sig selv. Vi må holde sammen og pulje 
ressourcer, så vi har så mange muskler som muligt til branding og markedsføring af 
Himmerland. Det kræver mange penge at sætte et aftryk på turismemarkedet, så flere 
får øjnene op for Himmerland. Det vil vi arbejde hårdt for i Destination Himmerland. Det 
kræver sammenhold på tværs af vores mange partnere - der hver og én er vigtige for 
Himmerland. I turismen må vi stå skulder ved skulder, så Himmerland kan stå så stærkt 
som muligt i en benhård konkurrence.
 
Vi skal spille hinanden stærke
Samarbejde er nøglen til udvikling og vækst. Vi skal række ud til hinanden. Vi skal 
tænke i relevante produkter, projekter og henvise til hinanden, så gæsten opholder sig 
længst muligt i vores destination. Det gælder på tværs af vores erhverv, attraktioner, 
foreninger, netværk, kommuner og projekter i Himmerland. Kun ved at have blik for 
hinanden, lave synergier og skabe gode relationer kan vi sammen skabe attraktive 
rammer og produkter, så flere turister vil lægge vejen forbi vores skønne område. Det 
sikrer lokal omsætning og arbejdspladser. Det betyder, at vi i destinationsselskabet vil 
arbejde endnu mere på at understøtte synergier mellem de mange gode tiltag, der er i 
vores destination.
 
Vi skal have strategisk udsyn!
Vi skal turde tænke højt og stort om turismen i Himmerland, og vi skal turde investere 
og lave til- og fravalg. Det er ikke alle gæster, der matcher vores destination. Vi skal
gå efter dem, der sætter pris på vores natur og mange fine oplevelser, byer og 
virksomheder. Vi skal dyrke samarbejder, der strategisk flytter vores destination til 
et nyt udviklingstrin som besøgsmål, og vi skal have en bevidst fælles retning for, 
hvordan vi vil udvikle Himmerland de næste 20 år som destination. Det betyder, at 
Destination Himmerland vil arbejde strategisk med vores mange vigtige partnere og 
samarbejdspartnere og arbejde på en ny fælles strategi, der sætter retningen for 
Himmerland som turistdestination de næste mange år.
 
Det tegner godt
Jeg har i skrivende stund været i Destination Himmerland i tre måneder - og hvilke tre 
måneder! Jeg er faldet på halen over den store imødekommenhed, jeg oplever fra vores 
mange partnere og samarbejdspartnere. Det tegner godt for et stærkt samarbejde 
i fremtiden. Jeg er blevet dybt betaget af vores smukke natur i Himmerland og de 
mange fine perler af oplevelser og virksomheder, vi har. Vi har meget at byde på og kan 
sammen kapre flere markedsandele.
 

Fokusskift
Jeg kan se, at vores destinationsselskab skal have en mere proaktiv tilgang til 
turismeudvikling. Jeg har derfor, efter jeg tiltrådte stillingen som destinationsdirektør, 
udnævnt fire områdeansvarlige i mit dygtige team. Det vil positivt ændre måden, 
Destination Himmerland arbejder på fremover. Alle partnere og samarbejdspartnere har 
nu én kontaktperson, som de altid er velkommen til at kontakte om stort som småt, og 
som vil sørge for at koordinere internt i Destination Himmerland. Den områdeansvarlige 
er samtidig ansvarlig for partnerskabsaftalerne med vores partnere, og at partnerne 
hele tiden er gjort opmærksom på de mange fordele og muligheder, der er i vores 
partnerskabsprogram. 
 
Der skal to til tango
Parnterskabsprogrammet for 2023 kan du læse mere om i dette kompendie. Jeg er 
stolt af, sammen med mit gæve team hos Destination Himmerland, at kunne præsentere 
det her. Husk, der skal to til tango - så hold dig til og gør brug af de mange tilbud og 
muligheder, som partnerskabsaftalen giver dig.
 
Der er både kendte fordele i partnerskabsprogrammet og nye tiltag. Vi sætter blandt 
andet mere tryk på vores markedsføring af Himmerland til næste år og vil både lave 
aktiviteter på det danske, norske, hollandske og tyske marked. Derudover vil vi, i 
samarbejde med uddannelsesinstitutioner, sætte fokus på rekruttering af arbejdskraft, 
som forhåbentligt genererer nye medarbejdere til jeres virksomheder til højsæsonen 
i 2023. Læs mere her i programmet og tag meget gerne fat i mig og mine dedikerede 
kolleger for at høre mere om alle planerne. Vi fortsætter naturligvis med de gode 
netværksmøder, som mange af vores partnere sætter stor pris på, og så kommer der 
også et spændende Turismeakademi i 2023. Tjek også fordelene ved GoVisit, StoryHunt 
og GoTour. 
 
Lad os høre fra jer
Vi hører altid gerne input og idéer fra jer til, hvordan vi fremadrettet kan 
styrke partnerskabsprogrammet og vores aktiviteter. I samme åndedrag 
vil jeg gerne takke for de mange fine og konstruktive svar i vores anonyme 
partnerskabstilfredshedsundersøgelse i oktober måned. Vi gentager succesen 
næste efterår. Vi er nemlig meget opsatte på hele tiden at blive klogere på, hvad I 
efterspørger, og at det, vi laver, styrker sammenholdet blandt vores mange partnere 
og synligheden af Himmerland som besøgs- og feriemål. Samtidigt vil vi have blik for at 
skabe udvikling og at kompetenceudvikle vores partnere, hvor det giver mening. 
 
Vi vil elske at byde både gamle, såvel som nye partnere, 
velkommen i fællesskabet om at udvikle turismen i 
Himmerland. Velkommen til! 

Med venlige hilsner
Johanne Bugge

Destinationsdirektør

2 3



Partnerskabstyper

Basis
Fx mindre turistaktører, som Bed & Breakfast (max. 8 senge), gallerier, mindre detailbutikker 
og lignende – virksomheder, hvor turisme er en bi- eller deltidsbeskæftigelse. 

Et basis-partnerskab indeholder følgende:
• Synlighed på destinationhimmerland.dk/.de/.eu (GuideDanmark)
• Profil og synliggørelse af begivenheder i GoVisit turist-app (se side 14) 
• Mulighed for at købe annonce/advertorial i destinationens magasin til fordelagtige 

priser (se side 22)
• Mulighed for at købe ind i destinationens SoMe-kampagner (se side 22)
• Online salg af oplevelser gennem platformen GoTour til fordelagtig pris (se side 16)
• Invitation til at deltage i relevante projekter og netværk
• Invitation til Destination Himmerlands arrangementer og gratis deltagelse i 

Turismeakademi 2023 (se side 19) 
• En konkret kontaktperson, som er områdeansvarlig - denne står til rådighed ved 

spørgsmål, behov for sparring og til at skabe kontakt til mulige samarbejdspartnere 
etc.

Pris: 1.600 kr. (ekskl. moms)

Bronze
Fx større Bed & Breakfast, små hoteller, små campingpladser, restauranter, små 
oplevelsessteder samt mindre turist- og handelsstandsforeninger og lignende. 

Et bronze-partnerskab inkluderer fordelene i Basis-partnerskabet, samt følgende 
muligheder: 
• Synlighed på relevante temasider på destinationhimmerland.dk
• Tilbud om sparringssamtale med relevante medarbejdere fra Destination Himmerland 

i forhold til virksomhedens udvikling, potentiale, markedsføring mv.
• Kan tilkøbe presseaktiviteter på det tyske og hollandske marked i et samarbejde med 

Destination Himmerland (se side 24)
• Mulighed for at få synlighed i nyhedsmail til turister, hvis der er et konkret produkt 

eller event, som passer ind i vores tema (se side 10)

Pris: 4.000 kr. (ekskl. moms)

Sølv
Fx campingpladser, hoteller, attraktioner/oplevelsessteder, store handelsstandsforeninger 
og lignende. 

Et sølv-partnerskab inkluderer fordelene i både Basis- og Bronze-partnerskabet, samt 
følgende muligheder: 
• Ekstra funktioner i GoVisit-app’en medfølger uden ekstra beregning (se side 15)
• Mulighed for skræddersyet data-dashboard med relevant website og SoMe-data 
• Prioriteret presseomtale og -besøg ved relevante temaer
• Mulighed for at få online artikel på destinationhimmerland.dk for at lave 

søgemaskineoptimeret (SEO) indhold, der linker direkte til egen website

Pris: 10.000 kr. (ekskl. moms)

Guld
For de store turismeaktører i området. 

Et guld-partnerskab indeholder alle fordelene fra de tre foregående partnerskaber, samt 
følgende muligheder: 
• Prioriteret synlighed på forsiden af destinationhimmerland.dk/.de/.eu og på alle 

infoskærme 
• Egen landingsside på destinationhimmerland.dk med tilpasset url.
• Individuelt tilpasset partnerskab, hvor vi kan tilpasse og rykke rundt på indholdet, så 

det passer bedre efter den enkelte partners ønsker
• En helsides annonce/advertorial i magasinet “Ferie i Himmerland” er inkluderet i 

partnerskabet 
• Prioriteret partner i markedsføringen på nær- og fjernmarkeder
• Prioriteret partner i mailmarketing til turister, når det passer ind i temaerne                 

Pris: 28.000 kr. (ekskl. moms)

Dit partnerskab i Destination Himmerland er fortløbende. Det vil sige, at det automatisk 
fortsætter, medmindre vi hører andet fra dig. 
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Overblik over fordele ved et partnerskab
Fordele Basis Bronze Sølv Guld

Synlighed på destinationhimmerland.dk/.de/.eu (GuideDanmark) X X X X

Profil i GoVisit turist-app med mulighed for at synliggøre begivenheder i 
app’en, i destinationens webkalender og kalenderen på infoskærmene X X X X

Mulighed for at tilkøbe annonce/advertorial i destinationens magasin til 
fordelagtige priser X X X X

Mulighed for at købe dig ind i destinationens SoMe-kampagner X X X X

Online salg af oplevelser gennem platformen GoTour til fordelagtig pris X X X X

Invitation til at deltage i relevante projekter og netværk X X X X

Invitation til Destination Himmerlands arrangementer og gratis deltagelse i 
Turismeakademi 2023 X X X X

En områdeansvarlig som din kontaktperson. Denne står til rådighed ved 
spørgsmål, sparring, til at skabe kontakt til mulige samarbejdspartnere etc. X X X X

Synlighed på relevante temasider på destinationhimmerland.dk/.eu/.de X X X

Invitation til at deltage i MatchMaking med studerende fra lokale 
uddannelsesinstitutioner for at tiltrække arbejdskraft X X X

Tilbud om sparringssamtale med destinationens medarbejdere i forhold til 
virksomhedens udvikling, potentiale, markedsføring mv. X X X

Kan tilkøbe presseaktiviteter på det tyske og hollandske marked  i et samar-
bejde med destinationen X X X

Mulighed for at få synlighed i nyhedsmail til turister, hvis der er et konkret 
produkt eller events, som passer ind i temaet for den enkelte nyhedsmail X X X

Ekstra funktioner i GoVisit-app’en medfølger uden ekstra beregning X X

Mulighed for skræddersyet data-dashboard med relevant website og 
SoMe-data X X

Prioriteret presseomtale og -besøg ved relevante temaer X X

Mulighed for at få online artikel på destinationhimmerland.dk for at lave sø-
gemaskineoptimeret (SEO) indhold, der linker direkte til egen website X X

Prioriteret synlighed på forsiden af destinationhimmerland.dk/.de/.eu og alle 
infoskærme X

Egen landingsside på destinationhimmerland.dk med tilpasset url X

Individuelt tilpasset partnerskab, hvor vi kan tilpasse og rykke rundt på ind-
holdet, så det passer bedre efter den enkelte partners ønsker X

En helsides annonce/advertorial i magasinet “Ferie i Himmerland” er inklu-
deret i partnerskabet X

Prioriteret partner i markedsføringen på nær- og fjernmarkeder X

Prioriteret partner i mailmarketing til turister, når det passer ind i temaerne X

Markedsføring 2023
Destination Himmerland arbejder benhårdt for at understøtte turismen i Himmerland ved 
at sprede det gode budskab om en prægtig destination. Det vil vi gøre med effektive 
markedsføringsindsatser på flere markeder og til relevante målgrupper. 

Vi arbejder målrettet for at brande og markedsføre Himmerland, så kendskabsgraden og 
interessen fortsat stiger, og turisten vælger at besøge Himmerland. 

Alle strategiske valg er truffet på baggrund af interne og eksterne analyser af markedet og 
tidens tendenser. 

På efterfølgende sider får du et indblik i Destination Himmerlands indsatser i 2023.

Himmerlandsfortællingen
Destination Himmerland blev etableret i 2020 og fik i løbet af sit første leveår udarbejdet 
en markedsføringsstrategi med dertilhørende design, tone og brand. Der er allerede sket 
meget og Destination Himmerland udvikler sig lige nu rent brand- og identitetsmæssigt. 

Vi vil i 2023 forfine brandet og designet, så budskabet om vores skønne Himmerland 
skærpes. Vi fortsætter med logoet, fonten og farverne, så genkendeligheden bibeholdes. 
Vi tilpasser designet en smule, så det fremstår mere rent og friskt. Vi ændrer i ordlyden, så 
i stedet for den underspillede jyske beskedenhed, vil vi med ærlighed fortælle, hvor dejlig 
Himmerland er. 

Brandet og fokus i al markedsføring af Himmerland vil tage afsæt i Himmerlands natur. 

Nøgleordene vil være:

Natur
TryghedTid

Samvær

Ro
Plads

Nærvær

Hygge

Autenticitet

Atmosfære
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Målgrupper og tematiseret 
markedsføring
I Destination Himmerland arbejder vi med to primære målgrupper: parferie og familieferie. 
På baggrund af en analyse er det tydelig, at det er disse to målgrupper, der er stor 
overvægt af hos vores besøgende. For at give en forståelse af hvem og hvordan vi fanger 
målgruppen, har vi nedenfor sat lidt flere ord på de to primære målgrupper. 

Ferie for to
Parret, der tager på ferie sammen, for at være sammen. Nogle gange tager de på tur med et 
vennepar. De er modne og i den købedygtige alder. De foretrækker hoteller og kroer eller 
et skøn B&B. De vil gerne opleve naturen, vandre, spise godt, opleve kulturarv, kunst og 
gallerier og hyggelige købstæder. De vil rigtig gerne opleve det himmerlandske - fx lokale 
fødevarer og gerne noget de kan smage på og købe med hjem. 

De vil gerne på guidede ture i autentiske byer eller skøn natur. De vil gerne vejledes til gode 
oplevelser og have pakker, der gør planlægningen og beslutningen lettere.

De tiltrækkes af ro, tryghed, skøn natur, hyggelige byer og autentiske oplevelser uden alt for 
mange andre mennesker. Der skal være plads, ro, nærvær og hyggeligt.

Familieferien 
Familien, der tager på ferie i Danmark med børn. De foretrækker feriehuse, feriecentre og 
campingpladser. Vi skal henvende os til forældre, oftest moderen, som beslutter, hvor ferien 
skal gå hen. Hun er 35-45 år og finder inspiration på sociale medier og undersøger nærmere 
på websitet. Naturen er vigtig, og der skal være hyggelige naturnære oplevelser for hele 
familien - det kan være cykelture, gåture og skønne naturspots, som er overkommelige for 
børnene. Det er vigtigt med børnevenlige aktiviteter og oplevelser - og kan det forenes 
med en oplevelse i naturen, er det helt perfekt. 

Ønsker familien en dag med en top-attraktion, vil de gerne køre efter det. Derfor ligger 
Himmerland godt placeret med kun ca. en time til Djurs Sommerland, Aalborg Zoo, Randers 
Regnskov, Fårup Sommerland mm. 

Beslutningstageren tiltrækkes af tryghed, plads til at være barn, autentiske og hyggelige 
oplevelser for hele familien - gerne i naturen eller omkredset af skøn natur. 

Nicher i Himmerland
Foruden vores to store målgrupper har vi også nogle niche turister i Himmerland. Det 
himmerlandske produkt passer godt til følgende nicher:
• Vandring
• Cykling
• Lystfiskeri
• Lystsejlads 
• Golfferie

Tematiseret markedsføring
Når vi henvender os til vores målgrupper, vil vi gøre det inden for nogle temaer, som vi 
planlægger hen over året. 

OVERORDNET TEMA ER NATUR:
• Ved vandet (ferie på vandet, havne, aktiviteter ved vandet, kystbyer, kystferie etc.)

• Ud/hygge i naturen (vandreferie, cykelferie, ferie i naturen, oplevelser i naturen, 
naturattraktioner)

• Bare jer to (parferie, bymiljøer, hotel, restauranter, kroer, koncerter, smagsoplevelser, 
oplevelser i naturen, guidede ture etc.)

• Tid til at være sammen (familieferie, familiesjov, aktiviteter for store og små, oplevelser i 
naturen for hele familien, hygge, camping, feriehus, feriecenter etc.)

Som partner vil du få mulighed for at købe dig ind i online kampagner - se mere på side 22.
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Markeder 2023
Markedet er udfordret af eftervirkninger fra COVID-19, en eksplosiv inflation, en energikrise 
og krig i Europa. Alligevel er der potentiale på vores nærmarkeder. Turisterne er måske ikke 
villige til at rejse så langt, hvilket kan gøre Danmark til et godt alternativ til charterrejsen - 
ligesom en kør-selv-ferie kan være at foretrække frem for flyet. Samtidig er der mulighed 
for en økonomivenlig ferie i Danmark. 

Marked Danmark
Vores største marked er Danmark, og det vil det fortsat være. Med tanke på en energi- 
og inflationskrise, har vores danske marked fortsat potentiale for at have en volumen 
som under corona krisen. Det betyder også, at vi i Danmark skal konkurrere om de 
samme turister, og Destination Himmerland skal derfor være med i opløbet om kyst- 
og naturturisterne - vores synlighed skal være stærk og derfor lægger vi en ny stor 
markedsføringsindsats på det danske marked. 

Marked Tyskland
Destination Himmerland ønsker fortsat at kommunikere til de tyske turister. Tyskerne 
udgør størstedelen af vores udenlandske gæster. Der er potentiale for flere tyske turister, 
men udfordringen er konkurrencen og at kommunikere til så kæmpe stort et land. Det gør 
indsatser på det tyske marked ekstremt dyre, men Destination Himmerland har erfaring med 
at kommunikerer til nicher - fx lystfiskerne. En niche målgruppe i Tyskland er stadig rigtig 
mange mennesker, men samtidig meget lettere og mere effektiv at markedsføre sig til. 

I 2023 vil vi, via presseomtale og samarbejde med VisitDenmark, forsøge at bibeholde vores 
position på det tyske marked. Ved at samarbejde og derved øge budgetterne, kan vi nå 
længere ud, og derfor samarbejder vi med Destination Limfjorden om det tyske marked. 

Marked Holland
Destination Himmerland har de sidste to år lavet indsatser på det Hollandske marked 
med en kampagne om camping og natur/outdoor. Vi begynder at kunne se effekten af 
indsatserne og for at opretholde momentum og fortsat tiltrække endnu flere hollandske 
gæster, laver vi igen i 2023 en kampagne i Holland. I 2022 var indsatsen på det hollandske 
marked i samarbejde med Destination Limfjorden. Det vil vi gøre igen, da vi sammen har 
mulighed for at give kampagnen større volumen, og det vil igen blive en outdoor kampagne i 
samarbejde med VisitDenmarks markedskontor i Holland.

Marked Norge
Destination Himmerland har ikke selv tidligere lavet en indsats på det norske marked. Vi har 
været med i en stor Nordjylland-kampagne gennem det nu nedlagte Fælles Vækst.

Vi mener, at der er potentiale på det norske marked, og derfor skal vi fortælle 
nordmændene om Himmerland. Faktisk er nordmændene ret vilde med Danmark og rigtig 
mange vil gerne hertil igen og opleve det velkendte krydret med noget nyt. Nordmændene 
er kendt som meget købestærke turister. På det norske marked skal Himmerland spille sig 
stærk på vores placering, naturen, roen og vores skønne oplevelser.  

I samarbejde med VisitDenmark-kontoret i Norge udarbejder vi en indsats tilpasset 
Himmerlands herligheder.
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Har du som partner, noget du gerne vil have, vi deler eller 
formidler på vores kanaler, skal du sende os informationen. 

Den letteste måde at gøre det på, er ved at tagge/nævne os 
(@destinationhimmerland), når du laver opslag og stories på 

Facebook, Instagram og LinkedIn. 

Alternativt kan indhold sendes direkte til din områdeansvarlige. 

Magasinet Ferie i Himmerland
I 2023 fortsætter vi med magasinet Ferie i Himmerland. Vi forsøger fortsat at gøre magasinet 
mere bredt, så også du, som partner, kan se dig selv og dit område i magasinet og se det som 
en god appetizer til Himmerland. 

Vi ønsker, at magasinet skal trække turister til området, men også gerne hjælpe besøgende 
turister, som er her, på vej til gode oplevelser. 

Magasinet distribueres i minimum 10.000 trykte eksemplarer og derudover distribueres det 
også online. Der kan købes annoncer i magasinet. Det kan du læse mere om på side 22.

Foruden magasinet supplerer vi med et Himmerlandskort, en lille folder med information om, 
hvor du kan finde inspiration til ferie i Himmerland. Derudover arbejder vi på at lave nogle 
temabaserede kataloger, som skal ligge online i et format, der gør det let selv at printe og finde 
information og inspiration om et bestemt emne. 

Du vil løbende få information ud, når der er muligheder for at være med i vores materiale. 

Kanaler
I 2023 fortsætter vi med samme kanaler til vores nationale markedsføring som i 2022. Vi 
øger dog indsatsen med mailmarketing, hvor der ligger et stort potentiale, da mail er en 
effektiv salgskanal. Vi har en åbningsrate på 61%, hvilket er ekstremt godt. 

Har du som partner noget relevant indhold til vores mails, modtager vi det meget gerne. Det 
kræver et konkret produkt, event, pakke eller lignende, som passer ind i vores temaer. Vi 
fremsender information herom, når årshjulet herfor er fastlagt.

Sociale medier er 
fortsat kanaler, hvor 
Himmerland skal være 
synlige. Fremadrettet 
vil vi bruge kanalerne 
til at fortælle den 
himmerlandske historie 
med naturen som 
omdrejningspunkt.

Derudover anvender 
vi selvfølgelig vores 
website, GoVisit og 
vores magasin.
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Fordele i 
partnerskabet
Når du laver et partnerskab med Destination Himmerland bliver du en del af fællesskabet. 
Sammen kan vi nemlig løfte Himmerland og øge vores synlighed af området og dets 
herligheder. Derudover er der en masse konkrete fordele, der følger med i et partnerskab. 
Du kan se dem på side 6 i oversigtsform og her kan du læse mere om et udvalg af dem, og 
om hvordan de kan skabe værdi for dig. 

GoVisit
GoVisit er en app til turister, der viser oplevelser og begivenheder i nærheden. App’en 
har utallige funktioner, du kan drage nytte af i kraft af dit partnerskab hos Destination 
Himmerland. Ved at anvende GoVisits funktioner kan turisten nemmere finde dig, dine 
begivenheder får synlighed, og du har mulighed for at kommunikere med dine gæster på 
utallige måder både før, under og efter besøget.

Opretter du en begivenhed i GoVisit-systemet kommer begivenheden både på GoVisit-
app’en, hvor tusindvis af turister ser den, på vores infoskærme og på vores hjemmeside.
Derudover tilbyder GoVisit skræddersyede løsninger til din virksomhed afhængig af dit 
behov - såsom infoskærme, digitale gæstebøger, webkalender og meget mere.

Der er mulighed for at tilkøbe ekstra funktioner foruden dem, der følger med dit 
partnerskab. Se mere under tilkøb på side 26. 

Vil du vide mere og GoVisit, så kontakt Martin Buch Stengaard, 
martin@destinationhimmerland.dk
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GoTour
Et pakketeret produkt er fedt at have på hylden, og vi vil opfordre alle til at samarbejde og 
udvikle nogle skønne produkter. Det kan dog være svært at holde styr på økonomien, når 
eksempelvis et hotel, en kanoudlejer, en guide og et museum går sammen om et pakkeprodukt, 
men med GoTour er det lidt lettere! 

GoTour kan nemlig håndtere disse udfordringer. Bagved den skønne pakke fyldt med herlige 
oplevelser ligger nemlig - i ovenstående tilfælde - fire enkelte produkter med hver sin pris. 
De samles så i en pakke til en fælles pris. Når turisten køber pakken, fordeler systemet selv 
pengene ud til jer. Det hele sker automatisk. 

Det er faktisk rigtig smart - og derfor samarbejder vi med GoTour.

Når du er partner hos Destination 
Himmerland, koster det 4% at benytte 
GoTour, mod 8% hvis du ikke er partner. 
GoTour hjælper samtidig med at opsætte 
det hele. 

Vil du vide mere om GoTour og hvad 
systemet kan, så kontakt Mette Ebbesen, 
mette@destinationhimmerland.dk.

StoryHunt
Som et led i digitaliseringen af Himmerland som turistdestination, tilbydes turisterne nu en 
digital besøgsguide kaldet StoryHunt Himmerland. StoryHunt tillader turisten at få levende 
fortællinger om Himmerlands byer, events, historie og seværdigheder på deres egen 
telefon året og døgnet rundt. Både Mariager og Aars anvender i øjeblikket StoryHunt som 
et supplement til deres personlige rundvisninger i byen. Mariager har fokus på byens og 
klostrets historie og Aars har fokus på kunstværker.

StoryHunt kan også anvendes til mindre steder såsom attraktioner, overnatningssteder mv., 
der ønsker at give en digital rundvisning til deres besøgende.

Som partner ved Destination Himmerland har du mulighed for at få oprettet din egen rute. 
Skriv til Martin Buch Stengaard på martin@destinationhimmerland, hvis du ønsker at høre 
mere.

En by-rute i StoryHunt koster kr. 6.000 kr./år med en binding på 2 år af gangen. Prisen 
inkluderer én rute med op til 10 interessepunkter, design og tryk af 1.000 stk. tryksager 
(go-cards eller visitkort) med QR-kode på. Der kan desuden tilkøbes ekstra ruter og ekstra 
tryksager. 

Se tilkøbsmuligheder på side 26.
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Turismeakademi 2023
Destination Himmerland vil støtte turismeerhvervet i at levere det bedste værtskab og de
bedste oplevelser for turisterne i Himmerland. Derfor er Turismeakademiet igen en del af 
partnerskabet. 

Med Turismeakademiet ønsker vi at understøtte et kompetenceløft blandt turismeaktørerne 
ved at tilbyde relevant undervisning og den bedste viden, der kan inspirere og give 
konkrete redskaber til at komme videre med sin forretning eller projekt.

Vi arbejder på at kunne tilbyde følgende undervisningsdage i 2023:

• GoVisit undervisning - sådan kommer du igang
• GoVisit billetsalg - sådan bruger du GoVisit Ticket
• Fundraising + puljer - Indblik i puljer og ‘how to’
• SoMe content - hvordan laver du godt content til SoMe
• SoMe teknisk - Kampagner, KPI’er, målgrupper, godt indhold, hvor og hvornår
• Gæsteservice anno 2023
• Billeder og visuel betydning v. fagperson

- et grønt omstillingsprojekt

Et af Destination Himmerlands store projekter er det grønne omstillingsprojekt Next Step 
Himmerland i samarbejde med Miljømærkning Danmark. Målet er at sikre den grønne 
omstilling og bæredygtighed inden for turismen.

Projektet indeholder en række GreenTalks og netværksforløb med aktuelle temaer inden 
for bæredygtighed, hvor alle er velkomne til at deltage. 

Dertil er der mulighed for en række virksomheder at indgå i et screeningsforløb med 
efterfølgende hjælp til at omstille sin virksomheden inden for fx energioptimering, 
certificering, bæredygtige forretnings- eller kommunikationsplaner osv. 

Hvis du ønsker at deltage i et virksomhedsforløb, eller blot ønsker at vide mere om 
projektet, kan du kontakte projektleder, Maria L. Flamsholt på mail 
maria@destinationhimmerland.dk eller tlf. 3148 9124
 

 

Projektet er støttet af:
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MatchMaking med 
uddannelsesinstitutioner
I 2022 har udfordringer med at finde arbejdskraft til turismeerhvervet fyldt rigtig meget. 
Destination Himmerland ved, hvor vigtigt god arbejdskraft er for den daglige drift i 
højsæsonen. Som noget nyt vil vi derfor arrangere en match-makingdag i samarbejde med 
uddannelsesinstitutioner i løbet af foråret. Her vil du få mulighed for at fortælle om din 
virksomhed og forhåbentlig finde sommerens arbejdskraft blandt de studerende. 

Når vi kommer tættere på, vil vi fremsende yderligere information - men har du allerede nu 
spørgmål eller idéer til sådan en dag, kan du tage kontakt til Katrine Burmester Thomsen, 
katrine@destinationhimmerland.dk.

Tematiserede netværksgrupper
Vi ved fra vores partnerskabstilfredshedsundersøgelse i efteråret 2022, at vores partnere 
sætter pris på at deltage i netværksgrupper. Det betyder meget at få hilst på andre 
turismeaktører fra sin destination, få skabt forretningsforbindelser og få delt viden og 
erfaringer. Det giver sammenhold og masser af inspiration til egen virksomhed. Det er med 
til at spille os gode - sammen og hver for sig.

I 2021 og 2022 har vi haft et Konsolideringsprojekt fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, 
der afholdte økonomien til netværksmøder. Projektet er nu slut, men vi fortsætter vores 
gode aktiviteter med at arrangere netværksmøder i 2023. Fordi der giver mening og er 
vigtigt. Hold øje med din mailboks om nyt fra Destination Himmerland, så sender vi dig en 
invitation, når der er nye netværksmøder på vej.
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Tilkøb 2023
Til dit partnerskab er der også en række muligheder for tilkøb, som kan styrke vores fælles 
indsats for branding af Himmerland og din virksomheds synlighed. Har du spørgsmål til 
tilkøbene, kan du altid kontakte din områdeansvarlige. 

Tilkøb: Annoncer i magasinet 2023
Alle partnere har mulighed for at tilkøbe annoncer i magasinet Ferie i Himmerland til halv 
pris. Er du guld-partner har du i dit partnerskab inkluderet en helsides advertorial eller 
annonce, men man kan altid tilkøbe yderligere. 

Annoncerne skal tilkøbes ved indgåelse af partnerskab til 2023. I februar  skal indholdet 
leveres - du får nærmere besked herom.

ALLE PARTNERE IKKE PARTNERE
1/1 side annonce/advertorial 8.000 16.000
1/2 side 4.500 9.000
1/4 side 2.500 5.000

Tilkøb: Tema-specifikke SoMe-kampagner
Du kan tilkøbe deltagelse i online kampagner i 2023. Du kan tilkøbe en eller flere alt efter, 
hvad der giver mening for dit produkt i henhold til vores årshjul.

Destinationen kører hele året en branding kampagne, der skal generere trafik til websitet. 
Derudover kører vi temaspecifikke kampagner, der skal generere trafik til en dertil 
udarbejdet landingpage, og det er disse, du har mulighed for at købe dig ind i. 

Vi påtænker i 2023 at køre kampagner efter følgende: 

Destination Himmerland kører ovenstående kampagner fx “4A Ferie for familien”, som du 
har mulighed for at købe dig ind i. Det koster 2.000 kr. at købe sig ind i en kampagne. 

Beløbet bliver brugt én til én i en annoncen med fokus på dig. Annoncen genererer trafik 
til en landingsside på destinationens website, hvor du selvfølgelig vil have prioriteret 
synlighed.

Når du købe dig ind i en kampagne, vil annoncen, der ligger under den fælles kampagne, 
opnå større rækkevidde og yde fordel af den samlede kampagne.

Destination Himmerland udarbejder annoncen i tråd med den overordnede kampagne, 
inkl. billeder og ordlyd, med link til fælles landingsside og laver slutrapport på indsatsen.

Årshjul for SoMe 
Kampagner

2023

Vinter Forår Sommer Efterår Vin-
ter

TEMA Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec.

Ved vandet 1 Oplevelser ved vandet

Ud i naturen 2A Ud i naturen (forår/sommer) 2B Ud i natur-
en (efterår)

Ferie for to 3A Ferie for to (vinter/forår) 3B Ferie for to (efterår/jul)

Til til familien 4A Ferie for familien (forår/sommer) Ferie for fami-
lien (efterår)

Branding Branding - always on
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Tilkøb: Presseomtale i Tyskland og 
Holland
I samarbejde med VisitDenmark har Destination Himmerland mulighed for at købe nogle 
specifikke presseomtaler på det hollandske og tyske marked. Vi synes, du som partner, 
skal have mulighed for at tilkøbe presseomtale i et samarbejde med os. Dermed laver vi et 
samarbejde, hvor destinationen profileres, men med dit produkt i fokus. Priserne er det 
vi skal give for indsatserne ved VisitDenmark og ønsker du at tilkøbe presseomtale i et 
samarbejde, betaler Destination Himmerland halvdelen af omkostninger og vi koordinerer 
indsatsen, kommunikere med markedskontoret og sikrer, vi får afrapportering på indsatsen. 

Har du interesse i nedenstående, så tag kontakt til Mette Ebbesen, marketingkoordinator, 
og få en snak om, hvad der vil give mening, og hvordan samarbejdet kan se ud. 

Pressemeddelelse i Holland
Udarbejdelse af pressemeddelelse inkl. forfatterhonorar, oversættelse, udvalg af 
billedmateriale og medier, forsendelse, bearbejdning af presse forespørgsler og 
afrapportering         

Pris: kr. 5.000,-   Din pris i et samarbejde med destinationen: kr. 2.500,- 

Individuelt pressebesøg/influencer besøg fra Holland
Individuel presserejse (klassiske offline/online medier) eller SoMe influencer (uden ekstra 
honorar) med skræddersyet program. Inklusiv pitch og invitation af journalist/influencer, 
koordination af rejsen samt rejseomkostninger til Danmark og afrapportering.

Pris: kr. 6.000,-  Din pris i et samarbejde med destinationen: kr. 3.000,-

Pressemeddelelse i Tyskland
Pressemeddelelse med et tema. Inkl. forfatterhonorar, oversættelse/tilpasning, udvalg af 
billedmateriale og medier, forsendelse pr. mail, bearbejdning af presse forespørgsler og 
reporting.     
        
Pris: Kr. 5.000,-  Din pris i et samarbejde med destinationen: kr. 2.500,-

Individuelt pressebesøg/influencer besøg fra Tyskland
Individuel presserejse (klassiske offline/online medier) eller SoMe influencer (uden ekstra 
honorar) med skræddersyet program. Inklusiv pitch og invitation af journalist/influencer, 
koordination af rejsen samt rejseomkostninger til Danmark og afrapportering.

Pris: kr. 6.500,-  Din pris i et samarbejde med destinationen: kr. 3.250,-

Max. 5 individuelle pressebesøg pr. destination, så de kan tilkøbes efter først til mølle princippet. 
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Tilkøb: GoVisit 
Foruden de fordele, der følger med i dit partnerskab, er det muligt at tilkøbe flere GoVisit 
features. 

Tilkøb: StoryHunt
StoryHunt kan tilkøbes, når du har indgået partnerskab med Destination Himmerland. Du 
kan læse om StoryHunt på side 17.

1 ny rute i StoryHunt i samarbejde med Destination Himmerland 6.000 kr./år
1 ekstra rute 5.000 kr./år
1.000 stk. ekstra tryksager (der medfælger 1.000 stk. i startprisen) 1.200 kr. 
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Områdeansvarlige
Her ses de områdeansvarlige. Du er altid velkommen til at tage fat i din områdeansvarlig og 
er du i tvivl om, hvem du skal kontakte, er du altid velkommen til at spørge en af os. 

Vi ses til en partnerskabssnak i nærmeste fremtid. 

Maria Lynge Flamsholt
Områdeansvarlig for Nordvest og Rebild

E-mail: maria@destinationhimmerland.dk
Telefon: 3148 9124

Martin Buch Stengaard
Områdeansvarlig for Sydvest 

E-mail: martin@destinationhimmerland.dk
Telefon: 3154 0306

Louise Rosenkilde Larsen
Områdeansvarlig for Mariager Fjord 

E-mail: louiserl@destinationhimmerland.dk
Telefon: 5388 7999

Mette Søgaard Ebbesen
Områdeansvarlig for Østkysten 

E-mail: mette@destinationhimmerland.dk
Telefon: 2761 2672 


