
VisitJammerbugten.dk

If you want to 
go fast  -  go alone

If you want to go far
let´s go together !

Partnerskaber
Turismepartner  |  Marketingpartner  |  Hvervepartner

Markedsføring Jammerbugten

VisitJammerbugten.dk



Hvervepartner Program

Hvervende overnatningsvirksomheder:

Hoteller, feriecentre, vandrehjem, campingpladser, fe-

riehusudlejere, større attraktioner

Erhvervs- eller turistforeninger

Indhold

Partnerne i denne kategori er fortrinsvis virksomheder, der 
ønsker større synlighed igennem fælles markedsføringstil-
tag. Indholdet er lig marketingpartner, men udbygges med 
nyheder og egen temaside/fortælling/portræt af virksomhe-
den efter individuelt ønske.

Partnerne i denne kategori er eksempelvis virksomheder 

Marketingpakke - Stor
Fælles samarbejder om markedsføringskampagner i Dan-
mark, Norge, Sverige, Holland eller Tyskland med større 
synlighed på web-temasider via nyheder eller igennem 
egne temafortællinger med tilbud og egne artikelhistorier/
nyheder/begivenheder i temaerne med aktive link direkte 
til din virksomhed/dine tilbud. Inkluderet er også stories på 
Instagram, facebookopslag, del af microinfl uencerbesøg 
samt annoncering i store printmedier. 
Fælles trafi kskabende indsats er Google annoncering, 
annoncering i nyhedsbreve og på sociale medier f.eks. 
Facebook og Instagram. 

Succes On-line
”Bliv stærkere i on-line markedsføring”. 
Digital kompetenceudviklingsseminarer. Undervisning i 
dicipliner indenfor markedsføring med fokus på erhverv, 
detail og turisme samt professionel sparring. 
Kursusforløb med 3 individuelle seminarer med professi-
onelle undervisere, hvor du lærer hvordan din forretning 
opnår synlighed eksempelvis via Google, E-mail markeds-
føring og Facebook/sociale medier. Afvikles forår 2020. 

Guide DK - Din egen profi lside
Mini-profi lside med præsentation, fotos og aktive links til 
egen hjemmeside. Siden er synlig på 3 sprog via:
VisitJammerbugten.dk | Visitnordjylland.dk |
VisitDenmark.dk

Shop - VisitJammerbugten
Brochurer repræsenteret i vores bureau.

Kultu-Naut
Brug on-line kalenderen til at oprette dine begivenheder 
og få synlighed via VisitJammerbugten.dk og digitale 
touchskærme, som står udvalgte steder i Jammerbugten.

HUSK- Udfyld kupon 
og afl ever den idag eller

senest den 10. dec. 2019
Pris Kr. 25.000 ,-                      
              excl. moms

Torsdag den 28. november 2019

Kl. 14.00   Velkomst  

Kl. 14.05 
Information om Destination NordVestkysten – Jammerbugt 
– Hjørring – Thy – Lemvig og Holstebro. Herunder også om 
snitfl ader og samarbejder med Vestkystpartnerskabet og 
Dansk Kyst & Natur mm. v/Borgmester Mogens Gade, 
Jammerbugt Kommune, Formand for BRN og med i besty-
relsen i VisitNordjylland og  Vestkystpartnerskabet 

Kl. 14.30  
Spørgsmål til det nye destinationssamarbejde

Kl. 14.40  
Status på markedsføringssamarbejdet for VisitJammerbug-
ten 2019 og introduktion til 2020 
- Præsentation af det nye Vestkystbrand – Life out west.        
v/Anne Nøhr Ringgren, Marketingkonsulent, 
VisitJammerbugten

Kl. 15.10   
Pause - Kaff e og kage - netværk

Kl. 15.40  
Gæstetilfredshedsundersøgelse v/ Martin Storgård, 
udviklingskonsulent, Jammerbugt kommune

Kl. 15.50  
Hvordan skaber vi yderligere produktudvikling, innovation, 
omsætning og motiverer til samarbejde imellem  turistak-
tører i  Jammerbugtens turismeprodukt. Produktudvikling, 
som kan generere overnatning og stigende omsætning - 
også i skuldersæson.  
Kort præsentation af 2 inspirerende forretningscases in-
denfor temaerne:

•       Natur/Outdoor
        Præsentation af Vildmarkscenteret/v Jon Lindberg

•       Shopping/oplevelser
        Præsentation af Kalstrup v/Per Kalstrup 

Kl. 16.40  
Spørgetid til oplægsholdere.

Kl. 16.55  

Afslutning og tak for idag

Turismekonference

Turismepartner

Bed & Breakfast

Enkeltmandsvirksomheder

Detailhandelsvirksomheder

Mindre attraktioner

Guider 

Eventarrangører

Marketingpartner

Partnerne i denne kategori er fortrinsvis virksomheder, der ønsker 
synlighed igennem fælles markedsføringstiltag. 
Der laves sæsonkampagner omkring påske, pinse, sommer, ef-
terår og jul, som består af information om oplevelser og ophold i 
print og on-line. 
Kampagnerne er målrettet 5 hovedmarkeder: Danmark, Norge, 
Sverige, Tyskland og Holland alt efter erhvervets ønsker. 
Kampagneindhold og rækkevidde baseres på antallet af partnere.
Der kan vælges markeder efter behov, og der er rabat ved køb af 
fl ere markeder. 
Partnerne i denne kategori er eksempelvis virksomheder eller 
foreninger som disse:

Guide DK
Din egen profi lside
Mini-profi lside med præsentation, fotos og aktive 
links til egen hjemmeside. 
Siden er synlig via:
VisitJammerbugten.dk
Visitnordjylland.dk
VisitDenmark.dk

Shop
Brochurer repræsenteret i vores bureau.

Kultu-Naut
Brug on-line kalenderen til at oprette dine begi-
venheder og få synlighed via 
VisitJammerbugten.dk og digitale touchskærme, 
som står udvalgte steder i Jammerbugten.

Succes On-line
”Bliv stærkere i on-line markedsføring”.
Digital kompetenceudviklingsseminarer. Undervis-
ning i dicipliner indenfor markedsføring med fokus 
på erhverv, detail og turisme samt professionel 
sparring. 
Kursusforløb med 3 individuelle seminarer med 
professionelle undervisere, hvor du lærer hvor-
dan din forretning opnår synlighed eksempelvis 
via Google, E-mail markedsføring og Facebook/
sociale medier. 

Afvikles forår 2020. 

Marketingpakke
Fælles samarbejde om markedsføringskampagner i Danmark, 
Norge, Sverige, Holland eller Tyskland. 
(Se løs produktark med eksempel på pakke*)
Synlighed og annoncering via store printmedier, på kampag-
ne-website med direkte link til din virksomhed/dine tilbud eller 
via andel af fælles temaartikler i udvalgte temaer. Fælles tra-
fi kskabende indsats er Google annoncering, annoncering i ny-
hedsbreve og på sociale medier f.eks. Facebook og Instagram. 

Succes On-line
”Bliv stærkere i on-line markedsføring”. 
Digital kompetenceudviklingsseminarer. Undervisning i dici-
pliner indenfor markedsføring med fokus på erhverv, detail og 
turisme samt professionel sparring. 
Kursusforløb med 3 individuelle seminarer med professionelle 
undervisere, hvor du lærer hvordan din forretning opnår synlig-
hed eksempelvis via Google, E-mail markedsføring og Face-
book/sociale medier. Afvikles forår 2020. 

Guide DK - Din egen profi lside 
Mini-profi lside med præsentation, fotos og aktive links til egen 
hjemmeside. Siden er synlig på 3 sprog via:
VisitJammerbugten.dk | Visitnordjylland.dk | VisitDenmark.dk

Shop - VisitJammerbugten
Brochurer repræsenteret i vores bureau.

Kultu-Naut
Brug on-line kalenderen til at oprette dine begivenheder og få 
synlighed via VisitJammerbugten.dk og digitale touchskærme, 
som står udvalgte steder i Jammerbugten.

Pris Kr. 2.500 ,-
                   excl. moms

Indhold Indhold

Partnerne i denne kategori er fortrinsvis virksomhe-
der, der er interesseret i basissynlighed via 
VisitJammerbugten, deltagelse i on-line kompeten-
ceudviklingsforløb og støtte til det fælles markedsfø-
ringarbejde af Jammerbugten, som turistdestination. 
Turistmepartner er eksempelvis indenfor en af 
følgende brancher: 

Overnatningsvirksomheder

Hoteller, feriecentre, van-

drehjem, campingpladser, 

feriehusudlejere

Attraktioner

Butikker

Gallerier og Kunsthåndværk

Restaurationer

Event-arrangører

Pris Kr. 7.500 ,-
excl. moms


