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2022 har igen været et aktivt turisme-
år for både erhvervet i Himmerland 
og medarbejderne hos Destination 
Himmerland. Siden min første dag som 
destinationsdirektør tilbage i august 
måned har jeg hver dag være impone-
ret over det engagement, der er hos 
vores mange attraktioner og turist-
virksomheder, hos de mange frivillige 
rundt om i destinationen og hos mine 
medarbejdere i Destination Himmer-
land. Sammen skal vi i de kommende 
år arbejde endnu mere sammen for at 
realisere det fine turismepotentiale, der 
ligger i Himmerland.

Gennem det sidste år har Destination 
Himmerland været med i og sat punk-
tum for en række store nationale
projekter, som har givet mulighed for 
både kompetenceudvikling og mar-
kedsføring af vores gode samarbejds-
partnere. 

Dertil har vi arbejdet med 
vores bæredygtighedsprojekt, Next 
Step Himmerland, som er støttet af 
Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. 
Vi er i fuld gang med screeninger for 
at afsøge, hvilke virksomheder der 
ønsker et virksomhedsforløb, så deres 
grønne rejse får et ekstra skub. Vi ser 
frem mod flere spændende GreenTalks, 
netværksmøder og ikke mindst nogle 
givende virksomhedsforløb i 2023. 

På markedsføringsfronten har vi i 2022 
samarbejdet med andre destinationer 
omkring både national og international 
markedsføring for at stå endnu stærke-
re. Det har givet nogle gode resultater, 

som betyder, at vi i 2023 vil satse endnu 
mere på branding og markedsføring - 
både i samarbejde og alene. Vi har mu-
lighed for at skabe en endnu stærkere 
profil og brand på markedet.

2023 kommer hos Destination Himmer-
land til at byde på nye, spændende pro-
jekter, ekstra brandingaktiviteter, forløb 
i vores turismeakademi, match-making 
forløb med uddannelsesinstitutioner, 
netværksmøder og meget, meget mere. 

Vi har i 2022 oplevet et rekordår på 
vores overnatningsstal ligesom resten 
af Danmark. Det kan vi sammen være 
stolte over, for det har kostet knofedt at 
nå dertil hos vores erhverv. Vi kan dog 
på ingen måde hvile på laurbærene. 
Fremtiden er mere usikker end nogen 
sinde før med en omskiftelig verden 
præget af COVID-19, krig og krise. 

Mine medarbejdere og jeg ser frem til 
alt det spændende, som det kommende 
år bringer. Vi glæder os til at samar-
bejde endnu mere med vores mange, 
mange partnere og samarbejdspartne-
re, så vi sammen kan udvikle turismen i 
Himmerland. Tak for opbakningen.

Jeg ser frem til, at vi sammen går et 
fantastisk 2023 i møde. 

De bedste hilsener

Destinationsdirektør 
Johanne Bugge

Tak for året, der er gået

Navn og alder: 
Johanne Bugge, 44 år

Det elsker jeg mest 
ved Himmerland: 
Variationen i den smukke natur, de 
herlige himmerlændige og de mange 
fine, lokale perler af oplevelser i hele 
Himmerland.

Derfor arbejder jeg for turis-
men i Himmerland: 
Jeg elsker at arbejde med turisme-
udvikling. Himmerland har et uforløst 
turismepotentiale, jeg brænder for at 
udvikle. 

Det vidste du ikke om mig: 
Jeg har 53 forskellige roser i min have 
og elsker haver.

Tre ting, jeg vil have 
fokus på i 2023: 
Sætte Himmerland endnu mere på 
landkortet, skabe værdi for vores 
samarbejdspartnere og fundraise til 
flere udviklingstiltag.

Johanne
Destinationsdirektør
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Overnatninger i Himmerland Fremgang hos 
Sol og Strand

Hos det himmerlandske erhverv begynder de at se fremgang 
blandt udenlandske gæster igen. Hos Sol og Strand, Øster Hurup 
og Hals, så man blandt andet en højere belægning af tyske gæ-
ster i 2022. Før corona, lå den tyske belægningsgrad på ca. 50%, 
og i 2022 er den 59%. Blandt hollandske gæster ser det ligeledes 
ud til, at tallet er ved at stabilisere sig, og de står nu for 3% af be-
lægningen. 

Som det ser ud lige nu, har der altså været en stigning af tyske 
gæster samt hollandske gæster, begynder at komme igen. Ef-
ter de hollandske agenter lukkede pga. corona, er der nu igen 
kommet nye hollandske agenter, som er gode til at fange hollæn-
dernes opmærksomhed, og priserne i Him-
merland passer til hollænderne. Derfor er 
mine forventninger, at vi stille og roligt får 
Hollænderne tilbage til Himmerland.

Laila Zaar, Sol og Strand

CASE
Overnatninstal fordelt på type (jan.-okt.)

2019 2020 2021 2022
Ændring i % fra 

2019-2022

Camping 226.623 233.879 245.409 249.767 10,21%

Hotel og feriecentre 275.788 211.357 210.506 258.854 -6,14%

Feriehuse 252.339 301.272 312.658 267.157 5,87%

Lystbådehavne 17.728 22.511 19.490 19.290 8,81%

Total 774.497 771.039 790.084 797.090 2,92%

+10,2% -6,4%

+5,9% +8,8%
Overnatninger i 2022 fordelt på land (jan.-okt.)

578.962 134.147 56.927 4.654 20.378

Udvikling fra 
2019-2022 +4,07% +4,53% -11,64% -21,61% +16,70%
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I 2022 har vi arbejdet med tematise-
ret markedsføring og henvendt os til 
forskellige målgrupper i både Danmark, 
Tyskland og Holland. 

Vi har anvendt både trykte og online 
medier. Magasinet “Ferie i Himmerland” 
og årets inspirationsfolder er Destina-
tion Himmerlands egne trykte produk-
tioner. Derudover har vi annonceret i 
forskellige aviser og Nordjyskes Som-
mermagasin. 

Online har vi gennemført forskellige 
SoMe-kampagner og Google Ads. Vi 
har tilkøbt online native kampagner/
digital advertorials. Derudover har der 

været en stor indsats med organisk 
content på Facebook og Instagram.

Vi har samarbejdet med journalister, in-
fluencers og en fotograf på det danske 
og udenlandske marked. Det bidrager 
med en anden markedsføringsvinkel, 
som fortæller den himmerlandske hi-
storie på en ny måde. 

Vi har haft fokus på børnefamilier og 
par med temaer som kulturarv, van-
dring, cykling, outdoor, maritime ople-
velser mm. 

Med Limfjordspuljen har vi i 2022 haft 
en særlig indsats omkring området ved 

Limfjorden i samarbejde med Destinati-
on Limfjorden. Et samspil, som har givet 
meget eksponering. Fokus var mariti-
me oplevelser på vandet og i havnene, 
oplevelser for familien langs kysten og 
outdoor aktiviteter ved Limfjorden. 

Vi har også anvendt GoVisit, som er 
en god og enkel kommunikationsvej til 
turisten. Det gør vi endnu mere i 2023, 
hvor vi også vil være med til at udvik-
le brugerfladen i GoVisit. Du kan læse 
mere om GoVisit på side 10.

Markedsføring i 2023
I 2023 øges markedsføringsindsatsen 

og  kommunikationen kommer til at tage 
sit udgangspunkt i den himmerlandske 
naturoplevelser, hygge, nærvær og 
autentiske oplevelser i naturen - plads 
til at være og tid til hinanden. 

Vi vil ligeledes have fokus på branding 
af Himmerland i Danmark - for at øge 
kendskabsgraden og dermed lysten til 
at vælge Himmerland som den næste 
feriedestination. Udover Tyskland og 
Holland, vælger vi at satse stort på mar-
ked Norge, hvor vi mener, der er masser 
af potentiale, som skal dyrkes. Vi håber, 
effekten vil blive mærket hos erhvervet 
de kommende år. 

Markedsføring - 360 grader

Instagram

2.314
følgere

161 organiske opslag

Facebook

11.141
følgere

227 organiske opslag

Website

154.112
brugere

510.409 sidevisninger

GoVisit

85.862
Downloads

22.522 profilvisninger

Infoskærme

8.913
interaktioner

Annoncering

46 annoncer og 
kampagner

On- og offline eksponering

829 stories

Inspiration til oplevelser i

Himmerland
Ferie i Himmerland
Find spændende inspiration i områdets store magasin 
- læs det online eller download det til din telefon

GoVisit-app’en
Hent app’en og hold dig opdateret på 
aktiviteter og events i nærheden

Meget mere Himmerland
En hjemmeside fyldt med inspiration
- din guide til himmelandske oplevelser

StoryHunt Himmerland
En digital, guidet vandretur på din 
mobil, når du har tid

Få en digital, guidet rundvisning på din mobil-
telefon - lige når det passer dig. 

Du kan fx prøve  ’Klosterruten’ og 
’By- og Fjordruten’ i Mariager. 
Der kommer løbende flere til.

destinationhimmerland.dk/storyhunt

M E G E T  M E R E  E N D

# B A R E D A N M A R K

Gå på opdagelse i Himmerlands herlige hi-
storier fortalt af Morten Resen til børn og 
barnlige sjæle.
Hør bl.a. om Gundestrupkarret, som har 
givet inspiration til Trylledrik-karret fra 
Asterix og Obelix eller hør om de mange 
andre spændende og sjove fortællinger, 
som Himmerland gemmer på. 

Lydfortællinger og podcasts fra 
Himmerland

destinationhimmerland.dk/lydfortaellinger

Inspiration til Himmerland - Pamflet2022.indd   1Inspiration til Himmerland - Pamflet2022.indd   1 12-04-2022   09:57:3312-04-2022   09:57:33

Inspiration til oplevelser i
Himmerland
Ferie i HimmerlandFind spændende inspiration i områdets store magasin - læs det online eller download det til din telefon

GoVisit-app’en
Hent app’en og hold dig opdateret på aktiviteter og events i nærheden

Meget mere HimmerlandEn hjemmeside fyldt med inspiration- din guide til himmelandske oplevelser

StoryHunt HimmerlandEn digital, guidet vandretur på din mobil, når du har tid

Få en digital, guidet rundvisning på din mobil-telefon - lige når det passer dig. Du kan fx prøve  ’Klosterruten’ og ’By- og Fjordruten’ i Mariager. Der kommer løbende flere til.

destinationhimmerland.dk/storyhunt

M E G E T  M E R E  E N D
# B A R E D A N M A R K

Gå på opdagelse i Himmerlands herlige hi-storier fortalt af Morten Resen til børn og barnlige sjæle.
Hør bl.a. om Gundestrupkarret, som har givet inspiration til Trylledrik-karret fra Asterix og Obelix eller hør om de mange andre spændende og sjove fortællinger, som Himmerland gemmer på. 

Lydfortællinger og podcasts fra Himmerland

destinationhimmerland.dk/lydfortaellinger

Inspiration til Himmerland - Pamflet2022.indd   1
Inspiration til Himmerland - Pamflet2022.indd   1

12-04-2022   09:57:3312-04-2022   09:57:33

Inspiration til oplevelser iHimmerlandFerie i HimmerlandFind spændende inspiration i områdets store magasin 

- læs det online eller download det til din telefon
GoVisit-app’enHent app’en og hold dig opdateret på 

aktiviteter og events i nærheden

Meget mere HimmerlandEn hjemmeside fyldt med inspiration
- din guide til himmelandske oplevelser

StoryHunt HimmerlandEn digital, guidet vandretur på din 
mobil, når du har tid

Få en digital, guidet rundvisning på din mobil-
telefon - lige når det passer dig. 

Du kan fx prøve  ’Klosterruten’ og 
’By- og Fjordruten’ i Mariager. 
Der kommer løbende flere til.

destinationhimmerland.dk/storyhunt

M E G E T  M E R E  E N D# B A R E D A N M A R K

Gå på opdagelse i Himmerlands herlige hi-
storier fortalt af Morten Resen til børn og 
barnlige sjæle.Hør bl.a. om Gundestrupkarret, som har 

givet inspiration til Trylledrik-karret fra 
Asterix og Obelix eller hør om de mange 
andre spændende og sjove fortællinger, 
som Himmerland gemmer på. 

Lydfortællinger og podcasts fra 
Himmerland

destinationhimmerland.dk/lydfortaellingerInspiration til Himmerland - Pamflet2022.indd   1

Inspiration til Himmerland - Pamflet2022.indd   1

12-04-2022   09:57:33
12-04-2022   09:57:33
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I 2022 har vi markedsført os i Holland 
og Tyskland med indsatser gennem 
VisitDenmark og i samarbejde med 
Destination Limfjorden. Når vi puljer vo-
res midler, kan vi opnå en langt større 
rækkevidde. 

I Holland har vi gennemført en stor 
outdoor-kampagne med en digital 
advertorial med et rigtig flot reach og 
mange interesserede læsere. I Tyskland 
har vi satset på lystfiskere og gastro 

med forskellige presseaktiviteter. Vi har 
haft besøg af to grupper af lystfiskere 
ved Limfjorden. Derudover har vi haft 
en gruppe af gastro-journalister på tur 
ved Limfjorden, som har givet gode og 
spændende artikler.

International markedsføring
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I 2022 har der igen været mange omta-
ler af destinationens aktører og ople-
velser. Her er et udklip af nogle af årets 
omtaler. 

Presseklip
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Navn og alder: 
Line Gejl Frederiksen, 
30 år

Det elsker jeg mest 
ved Himmerland: 
Naturen, som indbyder til en hyggelig 
gåtur, cykeltur og mountainbike.

Derfor arbejder jeg for turis-
men i Himmerland: 
For at hjælpe og understøtte områ-
dets aktører med at nå ud til deres 

gæster. 

Det vidste du ikke om mig: 
Jeg er vild med at cykle mountain-
bike.

Tre ting, jeg vil have 
fokus på i 2023: 
Jeg er på barsel i 2023.

Line
kommunikationsansvarlig

Navn og alder: 
Katrine Burmester 
Thomsen, 31 år.

Det elsker jeg mest 
ved Himmerland: 
Den himmerlandske vestkyst og na-
tur. De små skjulte perler, hvor der er 
udsigt og ro og plads til bare at være.

Derfor arbejder jeg for turis-
men i Himmerland: 
Himmerland byder på oplevelser til 
folk i alle aldre med dets aktører i alle 
størrelser. At være med til at sætte 

selv de mindste oplevelser på Dan-
markskortet er en fed følelse.

Det vidste du ikke om mig: 
Klarer mig bedst gennem dagen med 
en Pepsi Max.

Tre ting, jeg vil have 
fokus på i 2023: 
Samarbejdet med de himmerlandske 
uddannelsesinstitutioner og vores 
interne administration, så vi sammen 
skaber det allerbedste himmerlands-
hold.

Katrine
administration og udvikling
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Med et højt gæsteserviceniveau sikrer  
Destination Himmerland et godt vært-
skab over for områdets turister både 
før, under og efter besøget. 

Vi understøtter turisternes behov for 
informationssøgning. Det sker blandt 
andet med de i alt 17 infoskærme, der 
er strategisk placeret rundt omkring i 
destinationen samt via www.destinati-
onhimmerland.dk og GoVisit. Læs mere 
om GoVisit på side 10.

I 2022 har vi ligeledes udrullet det digi-
tale guide-system StoryHunt Himmer-
land, hvor turister kan anvende egne 
telefoner til guidede ture. Der er nu 
ruter i Mariager og Aars, og flere er på 
vej.

Vi har i 2022 igen haft vores rullende 
turistinformation Hollie Himmerland. Ud 
fra erfaringer gennem to år, må vi dog 
erkende, at vi ikke når så mange gæster 
som ønsket. Konceptet med rullende 
turistinformation er derfor afviklet ved 
udgangen af 2022.

Vi ser fremad
I 2023 vil vi udvikle flere tiltag inden for 
gæsteservicekonceptet. Dette vil være 
i form af både fysisk og digital materiale, 
der er let tilgængelig for gæsterne, så 
de hurtigt og nemt kan få inspiration til 
gode oplevelser i Himmerland. 

Fysiske turistinformationer 
Turistinformationen på Mariager Salt-
center, har igen i 2022 været velbesøgt. 

Saltcentret har i den grad taget ejer-
skab for turistinformationen og gør en 
dyd ud af at formidle oplevelser i hele 
Himmerland. I 2023 vil der være fokus 
på at indsamle data, så vi fremover ved 
hvilke nationaliteter med mere, der 
besøger turistinformationen, ligesom vi 
har gjort ved Øster Hurup Turistinfor-
mation i mange år. 

På turistinformationen i Øster Hurup 
er det især tyske og hollandske turi-
ster, der søger information. Ligesom de 
forgangne år, søger de primært efter 
inspiration til naturoplevelser og out-
door-aktiviteter. 

Vi møder turisterne
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Øget indsats for implementering
Vi har i 2022 haft øget fokus på at få 
implementeret GoVisit hos turismeer-
hvervet. Det er et uundværligt system 
for kontakten mellem turismeerhvervet 
og turister, da Destination Himmerlands 
hjemmeside og infoskærme viser ar-
rangementer, der er indtastet i GoVi-
sit-systemet. Flere turismeaktører er 
begyndt at anvende app’en aktivt. Det 
har synliggjort en masse hidtil ukendte 
arrangementer i Himmerland og fået 
digitaliseret flere turismeaktører i Him-
merland.

GoVisit rummer flere muligheder end 
begivenheds-funktionen. Flere end 20 
turismeaktører har fået inkorporeret 
enten kalender-, infoskærm eller bil-
letsystemet ved GoVisit, hvilket under-
streger anvendeligheden og erhver-
vets ønske om digitalisering og at lette 
arbejdsgange.

Vores partnere har i 2022 haft over 
22.000 visninger af deres virksomheder 
og over 6.000 visninger af begivenhe-
der. I alt har over 45.000 turister benyt-
tet GoVisit i 2022.

Vi fortsætter samarbejdet
Vi kan med glæde fortælle, at vi fort-
sætter samarbejdet i 2023, da GoVisit 
er en uundværlig del i turismeerhver-
vets kontakt med turisterne. Kommu-
nikation og markedsføring er ligeledes 
lettere, da GoVisit er synkroniseret med 
Destination Himmerland’s hjemmeside 
og infoskærme. Det sikrer en større 
synlighed af turismeerhvervets virk-
somheder og særligt arrangementer.

GoVisit Tickets by Ticketbutler - 
online billetsalg
Som noget nyt har GoVisit indført et 
billetsystem, der snakker sammen med 
GoVisit og dermed også Destination 
Himmerlands hjemmeside og infoskær-
me. Du kan også få vist dine salgspro-
dukter på din egen hjemmeside.

Vi opfordrer løbende alle vores sam-
arbejdspartnere til at bruge GoVisit 
Tickets. Integrationen mellem GoVisit 
Tickets og GoVisit mindsker desuden 
antal arbejdsgange ved oprettelse af 
salgsprodukter. 

GoVisit
Som noget nyt digitaliserede Hotel 
Postgaarden mange dele af deres tu-
ristkontakt ved hjælp af GoVisit i 2022. 
Blandt andet har de digitaliseret deres 
menukort, synliggjort praktiske infor-
mationer, fortalt hotellets historie og 
synliggjort arrangementer. Derudover 
har de også anvendt GoVisit Tickets til 
at sælge billetter til et arrangement og 
forventer at anvende det fremover:

”Som en del af vores part-
nerskab i Destination Him-

merland, har vi på Hotel Postgaarden 
i Mariager, mulighed for at benytte 
GoVisit-appen. Vi bruger GoVisit-ap-
pen, som supplement til den øvrige 
annoncering og ofte i sammenhæng 
med GoVisit Ticketbutler.

GoVisit Ticketbutler, giver os mulighed 
for - med nogle få klik med musen, at 

udbyde og administrere billetter og 
f.eks. bordreservationer. GoVisit Tick-
etbutler kan bruges til både betalte og 
gratis arrangementer. Hvis den bru-
ges i forbindelse med salg af billetter, 
betales et mindre gebyr pr. billet, men 
den kan også benyttes til f. eks. bord-
reservation helt uden gebyr.

Som en bonus, lægges alle begiven-
heder, som oprettes i GoVisit Tick-
etbutler, automatisk ind i hotellets 
Digitale Gæstebog med informationer 
til hotellets gæster. GoVisits Digitale 
Gæstebog, er en app, som virker efter 
nøjagtig på de samme principper, som 
de øvrige GoVisit produkter, let og 
ligetil at benytte.”

Lars Knudsen, Hotel Postgaarden

Hotel Postgaarden i Mariager
CASE

22.522
profilvisninger

6.178
eventvisninger

85.862
downloads

49.200
aktive brugere
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Hos Destination Himmerland er der fire områdeansvarlige, som du nu kan lære lidt bedre at kende. 

Områdeansvarlige

Navn og alder: 
Louise Rosenkilde Larsen, 32 år

Det elsker jeg mest 
ved Himmerland: 
Kysterne, det bakkede landskab og de 
mange muligheder, som Himmerland 
byder på.

Derfor arbejder jeg 
for turismen i Himmerland: 
Himmerland har et mega fedt produkt, 
hvor især naturen er i højsædet. De 
mange aktører får hele området til at 
spille og giver ekstraordinære oplevel-
ser til gæsterne.

Det vidste du ikke om mig: 
Jeg bruger naturen til at koble af og 
finde ro, især Mariager Fjord og områ-
det ved Hobro, når jeg skal helt ned i 
gear.

Tre ting, jeg vil have 
fokus på i 2023: 
Formidle den himmerlandske fortælling, 
skabe sparring med og mellem samar-
bejdspartnere og styrke Himmerland 
som turistdestination.

Louise,
Områdeansvarlig 
for Mariager Fjord & 
Turismekoordinator

Navn og alder: 
Maria Flamsholt, 36 år

Det elsker jeg mest 
ved Himmerland: 
De åbne vidder og dybe skove, men 
med duften af hav og fjord tæt på.

Derfor arbejder jeg 
for turismen i Himmerland: 
Genialt sted, der har det hele og mere 
til; både natur og aktørmæssigt er 
Himmerland rigt. Hvem vil ikke gerne 
arbejde med det? 

Det vidste du ikke om mig: 
Er ikke voksen nok til kaffe.

Tre ting, jeg vil have 
fokus på i 2023: 
Netværk, Next Step Himmerland og 
kendskabsgrad.

Maria,
Områdeansvarlig for 
Nordvest og Rebild 
& Projektleder

Navn og alder: 
Martin Buch Stengaard, 35 år.

Det elsker jeg mest 
ved Himmerland: 
De mange smukke, velbevarede lands-
byer og gamle huse.

Derfor arbejder jeg
for turismen i Himmerland: 
Jeg brænder for at opkvalificere både 
turistoplevelser og -erhvervet ved 
hjælp af digitale tiltag.

Det vidste du ikke om mig: 
Jeg er ved at istandsætte et gammelt 
hus sammen med min hustru og min 
søn.

Tre ting, jeg vil have 
fokus på i 2023: 
Digitalisering af turismeerhvervet, ef-
fektivisering af digitale arbejdsproces-
ser på kontoret og at få digitale byvan-
dringer i flere af vores smukke byer.

Martin,
Områdeansvarlig for 
Sydvest & 
Digitaliserings-
ansvarlig

Navn og alder: 
Mette Søgaard Ebbesen, 36 år

Det elsker jeg mest
ved Himmerland: 
Naturen, vandet og de imøde-
kommende himmerlændinge.

Derfor arbejder jeg 
for turismen i Himmerland: 
Fordi der er så meget potentiale og 
gode initiativer, som vi i fællesskab skal 
bygge videre på. 

Det vidste du ikke om mig: 
Er landmandskone og bor på et stort 
økologisk grønsagslandbrug og fritids-
borger i Øster Hurup (snart).

Tre ting, jeg vil have 
fokus på i 2023: 
Formidle den skønne himmerlandsfor-
tælling, sætte Himmerland på kortet 
nationalt og internationalt og gøre hvad 
jeg kan for at være en god kollega.

Mette
Områdeansvalig for 
Himmerlands Østkyst 
& Marketing-
koordinator
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Next Step Himmerland er et grønt 
omstillingsprojekt med Miljømærk-
ning Danmark som partner. Målet er, at 
fremtidssikre turismen samt sikre den 
grønne omstilling og bæredygtighed 
inden for turismen i Himmerland. 

De grønne løsninger og bæredygtighed 
bliver i stigende grad efterspurgt af 
turister. Med deltagelse i projektet, kan 
I, som virksomhed, være på forkant med 
den øgede efterspørgsel på bæredyg-
tige turismeprodukter fremadrettet. 

Du kan deltage i projektet på flere måder: 

• Netværksmøder: Vi holder 
løbende netværksmøder med 
forskellige temaer, hvor vi invite-
rer relevante og dygtige fagfolk 
til at give oplæg. Her er der også 
mulighed for at netværke med 
kolleger i branchen, og få kend-
skab til de virksomheder, der 
lægger hus til. 

• Green Talks: Større og relevante 
oplæg, som skal give inspiration 
til konkrete grønne og bæredyg-
tige initiativer og handlinger. 

• Skræddersyet virksomhedsfor-
løb med enten relevante fagfolk 
eller Miljømærkning Danmark. 
Forløbet vil hjælpe din virksom-
hed med at indgå i den grønne 
omstilling. Det kan være gennem 
hjælp til certificering, skrive an-
søgninger og screening af virk-
somheden fx energioptimering.

Er der et eller flere områder, hvorpå I 
ønsker at blive mere bæredygtige, og 
hvor I vil kunne bruge ekstern hjælp 
eller sparring for at implementere disse 
tiltag? 
Eller har I udfordringer med den grønne 
omstilling og bæredygtige aktiviteter?

Tag fat i projektleder, Maria Flamsholt, 

og få en snak om jeres muligheder. Vi 
har netop igangsat flere forløb med 
emner inden for blandt andet certifice-
ring med EU-blomsten, miljøgodkendt 
arkitektur og energitilstandsrapporter. 
Men emnerne til et forløb er mange - så 
lad os endelig tage en snak og få sat 
fokus på den grønne omstilling. 

Bliv grønnere med Next 
Step Himmerland

• Energioptimering
• Certificering
• Affaldshåndtering
• Digitalisering
• Grønne indkøb 
• Transport 

• Mad & drikke
• Emballage
• Vandbesparelser
• Up-cycling
• Kommunikation
• Ombygning

Mulige fokusområder til et forløb: 

Next Step Himmerland er støttet af 
Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. 
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“At holde sammen og have et strategisk 
udsyn er så afgørende for at kunne stå 
stærkt i et konkurrencedygtigt marked. 
Gode samarbejdspartnere er derfor 
yderst vigtige for Destination Himmer-
land. Vi samarbejder med en bred vifte 
af både turismeaktører, turismeorgani-
sationer, ejerkommuner, uddannelses-
institutioner og andre relevante samar-
bejdspartnere. 

En af vores vigtige samarbejdspartnere 
er bl.a. brancheorganisationen Danske 
Destinationer. Danske Destinationer 
er med til at understøtte tværgående 
vidensdeling og sikre erfaringsud-
veksling og ikke mindst være et vigtigt 
talerør for destinationsselskaberne på 
nationalt niveau. Det er vigtigt at stå 
sammen på tværs som destinationssel-

skab - fordi vi løfter hinanden.   
Dertil kommer der en masse forskellige 
samarbejder og arbejdsgrupper i for-
bindelse med fx UNESCO-certificering, 
udviklingsprojektet Hærvejen, Natur-
nætter, østkystsamarbejdet, StoryHunt 
Himmerland, byudviklingsgrupper og 
mange flere. Alle disse samarbejder 
bidrager til den spændende udvikling, 
som vi kommer til at se de kommende 
år i Himmerland. 

Vi ser derfor allerede nu frem til alle de 
spændende muligheder for samarbej-
der som 2023 byder på”.

Johanne Bugge,
Destinationsdirektør

Samarbejder, der styrker turismen

• Danmarks Erhvervsfremme-
bestyrelse

• Dansk Kyst og Naturturisme

• Danske Destinationer

• Alle destinationer, men især: 
Nord, Aarhus, Limfjorden, 
Kystlandet, Sjælland, Lol-
land-Falster, Odense og Re-
bildPorten. 

• Uddannelsesinstitutioner 
som: Aalborg Universitet, 
University College Nordjyl-
land, Himmerlands Erhvervs- 
og Gymnasieuddannelser, 
LOF Mariagerfjord

• Miljømærkning Danmark

• Mariagerfjord og Vesthim-
merlands kommuner og er-
hvervshuse

Strategiske samarbejdspartnere
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Der er mange spændende fordele ved 
at være partner i Destination Himmer-
land. Vi håber, du vil læse vores part-
nerskabsprogram og blive en del af 
fællesskabet hos Destination Himmer-
land.

Sammen styrker vi turismen på tværs af 
hele Himmerland!

Læs mere om mulighederne i 
Partnerskabsprogrammet på:

www.destinationhimmerland.dk 
- eller scan QR-koden

Du kan blive 
partner hos 
Destination 
Himmerland

GoVisit
• Opnå mere synlighed

• Kommuniker med dine gæster

• Begivenheder kommer auto-
matisk i GoVisit-app’en, på 
vores infoskærme og på vores 
hjemmeside

• Skræddersyede løsninger til 
din virksomhed - infoskærme, 
digitale gæstebøger, webka-
lender mm.

Markedsføring
• Effektive markedsføringsind-

satser på flere markeder og til 
relevante målgrupper

• Målrettet branding af Himmer-
land

• Presseaktiviteter og kam-
pagner i Holland, Tyskland og 
Norge

• SoMe-kampagner, hvor du kan 
købe dig ind

Netværk
Få hilst på andre turismeaktører i 
destinationen, få skabt forretnings-
forbindelser og få delt viden og 
erfaringer. Det giver sammenhold 
og masser af inspiration til egen 
virksomhed. Vi spiller os gode - 
sammen og hver for sig. Derfor 
fortsætter vi med at arrangere 
netværksmøder i 2023. 

Turismeakademi
Igen i 2023 afholder vi vores turismeakademi - denne 
gang med en anden vinkel på undervisningen. Under-
visningen vil i højere grad være af fagpersoner frem 
for teoretiske undervisere. På den måde vil du få mere 
praksisviden, du vil kunne bruge i din virksomhed. Der 
vil blandt andet være undervisning i GoVisit, gæste-
service, annoncering på SoMe, lær at tage det gode 
billede mm. 

MatchMaking med 
uddannelsesinstitutioner
I 2022 har udfordringer med at finde arbejdskraft til 
turismeerhvervet fyldt meget, som især er vigtigt for 
den daglige drift i højsæsonen. Vi vil derfor arrangere 
en match-making dag i samarbejde med uddannelsesin-
stitutioner i løbet af foråret. Her vil du få mulighed for at 
fortælle om din virksomhed og forhåbentlig finde somme-
rens arbejdskraft blandt studerende.


