
Velkommen til en helt ny ”verden” – velkommen til Destination Himmerland – og velkommen 
som partner. At være partner i Destination Himmerland er nemlig et partnerskab med helt 
nye muligheder - både for dig som professionel turismeaktør og for os, der skal være med 
til at bringe de glade himmerlandske oplevelser og budskaber ud i verden. At indgå et 
partnerskab er et seriøst valg for din virksomhed og os. Det er en klar markering af at vi vil 
noget, at vi kan noget sammen og at vi tror på, at denne vilje og at dette samarbejde kommer 
til at betyde rigtig meget - både for dig som aktør og for vores stadig flere gæster. 

Et partnerskab med Destination Himmerland er ikke én ting. Et partnerskab åbner – 
uanset størrelse – for et helt væld af muligheder for dig, der vil og brænder for turismen. 
Det handler både om synlighed og markedsføring, netværk og uddannelse, sparring og 
erfaringsudveksling - og i særdeleshed også salg og omsætning. Et partnerskab er en 
genvej til gæsten både før og under gæstens ferie og er med til at fastholde kontakten når 
ferien er slut. Det er også en adgang til helt nye platforme, hvor I og jeres arrangementer 
altid vil være synlige og hvor I tilmed også både kan pakketere og sælge jeres produkter.

Men mest af alt er et partnerskab med Destination Himmerland et samarbejde: Et 
samarbejde hvor du som aktør og vi som den lokale turismeorganisation understøtter 
og udvikler de mange eksisterende og potentielle turistpotentialer i Mariagerfjord og 
Vesthimmerlands Kommuner, så Himmerland i stadig højere grad markerer sig som en af de 
absolut bedste feriedestinationer både for gæster, borgere og aktører.

Nedenfor er en kort beskrivelse af de fire forskellige partnerskaber samt et par ord om 
tankerne bag vores bæredygtighedsmodul, som du kan udvide dit partnerskab med.

Vi glæder os til at samarbejde med jer.

Jimmi Stæhr-Petersen
Turistdirektør, Destination Himmerland



Basis
Basis partnerskabet retter sig hovedsageligt mod mindre turistaktører såsom mindre Bed & 
Breakfast/private værelsesudlejere (max 8 senge), gallerier, mindre detailbutikker og lign.  

Et Basis partnerskab indeholder følgende:

• Virksomheden er en del af destinationen og viser ved partnerskabet, at der bakkes op om 
turismen i Himmerland

• Synlighed på destinationhimmerland.dk/.de/.com
• Sparring med destinationens medarbejdere ifht. turistmæssige problematikker
• Invitation til Destination Himmerlands kompetenceudviklingsprojekter
• Destination Himmerlands partner-nyhedsmails, der indeholder turismerelevante informationer
• Invitation til et turismerelevant årsmøde
• Synlighed på GoVisit (læs mere på side 10)

Pris: 1.600 kr. (excl. moms)

Alle partnere bidrager til at holde destinationen orienteret om evt. nye produkter og turistmæssige tiltag 
i egen virksomhed og med indlevering af anonymiserede data, fx overnatningstal, så destinationen kan 
opretholde et nuanceret billede af branchen
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Bronze
Bronze partnerskabet retter sig hovedsageligt mod større Bed & Breakfast, små hoteller, små 
campingpladser, små oplevelsessteder samt mindre turist- og handelsstandsforeninger og lign. 

Et bronze-partnerskab inkluderer fordelene i Basis partnerskabet, samt følgende:

• Mulighed for at tilkøbe Markedsføringspakke 1
• Invitation til at deltage i turismenetværk på tværs af destinationen
• Mulighed for online salg af oplevelser igennem platformene DuGlemmerDetAldrig og GoTour. 

(Læs mere på side 10)

Pris: 4.000 kr. (excl. moms)

Alle partnere bidrager til at holde destinationen orienteret om evt. nye produkter og turistmæssige tiltag 
i egen virksomhed og med indlevering af anonymiserede data, fx overnatningstal, så destinationen kan 
opretholde et nuanceret billede af branchen
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Sølv
Sølv partnerskabet retter sig hovedsageligt mod campingpladser, hoteller, attraktioner/
oplevelsessteder, store handelsstandsforeninger og lign. 

Et Sølv partnerskab inkluderer fordelene i Basis partnerskabet og Bronze partnerskabet, samt 
følgende:

• 25 % rabat på annoncer i relevante trykte og online udgivelser
• Mulighed for tilkøb af Markedsføringspakke 2
• Videndeling af relevant data
• Synlighed på Destination Himmerlands Facebook- og Instagramside

Pris: 10.000 kr. (excl. moms)

Alle partnere bidrager til at holde destinationen orienteret om evt. nye produkter og turistmæssige tiltag 
i egen virksomhed og med indlevering af anonymiserede data, fx overnatningstal, så destinationen kan 
opretholde et nuanceret billede af branchen
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Guld
Guld partnerskabet retter sig hovedsageligt mod de store turistaktører i området. 

Et guld partnerskab indeholder alle fordelene fra de tre foregående partnerskaber, samt:

• Presseomtale og -besøg
• Synlighed på forsiden af destinationhimmerland.dk/.de/.com og destinationens infoskærme
• Modtagelse af markedsføringsstatistik
• Synlighed i Destination Himmerlands turist-nyhedsmails
• Deltagelse i relevante netværk/studieture
• Helsides annonce/advertorial i destinationens årsmagasin
• Foretrukken partner i markedsføring af destinationen på nær- og fjernmarkeder

Pris: 28.000 kr. (excl. moms)

Alle partnere bidrager til at holde destinationen orienteret om evt. nye produkter og turistmæssige tiltag 
i egen virksomhed og med indlevering af anonymiserede data, fx overnatningstal, så destinationen kan 
opretholde et nuanceret billede af branchen
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Destination Himmerland har fokus på bæredygtigheds dagsordenen, - og der tilbydes derfor, ud 
over ovenstående partnerskaber, et ”Grønt partnerskab”.

Der er ikke forbundet omkostninger med at deltage i det grønne partnerskab, men det er et 
krav, at virksomheden har tegnet et af ovenstående partnerskaber.

Det grønne partnerskab indebærer mulighed for at være en del af Destination Himmerlands 
online-platforme med fokus på bæredygtighed. Der stilles krav til virksomheden i forhold til 
den grønne dagsorden, dvs. at man tilstræber fx grøn strøm, en udvidet affaldssortering, brug 
af FSC-certificeret papir, genbrug mv. Disse krav vil der blive orienteret nærmere om, når de er 
endeligt udarbejdet.

Der indgås en særskilt aftale i forbindelse med det grønne partnerskab.

Grønt
partnerskab
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Virksomheden er en del af destinationen og viser ved partnerskabet, at der bakkes op om turismen i Himmerland x x x x

Synlighed på destinationhimmerland.dk/.de/.com x x x x

Sparring med destinationens medarbejdere ifht. turistmæssige problematikker x x x x

Invitation til Destination Himmerlands kompetenceudviklingsprojekter x x x x

Destination Himmerlands partner-nyhedsmails, der indeholder turismerelevante informationer x x x x

Invitation til et turismerelevant årsmøde x x x x

Synlighed på GoVisit (læs mere på side 10) x x x x

Mulighed for at tilkøbe Markedsføringspakke 1 x x x

Invitation til at deltage i turismenetværk på tværs af destinationen x x x

Mulighed for online salg af oplevelser igennem platformene DuGlemmerDetAldrig og GoTour. (Læs mere på side 10) x x x

25 % rabat på annoncer i relevante trykte og online udgivelser x x

Mulighed for tilkøb af Markedsføringspakke 2 x x

Videndeling af relevant data x x

Synlighed på Destination Himmerlands Facebook- og Instagramside x x

Presseomtale og -besøg x

Synlighed på forsiden af destinationhimmerland.dk/.de/.com og destinationens infoskærme x

Modtagelse af markedsføringsstatistik x

Synlighed i Destination Himmerlands turist-nyhedsmails x

Deltagelse i relevante netværk/studieture x

Helsides annonce/advertorial i destinationens årsmagasin x

Foretrukken partner i markedsføring af destinationen på nær- og fjernmarkeder x

Pris excl. moms. Faktureres 1. februar 2021.

Overblik over fordele
Basis

1.600

Bronze

4.000

Sølv

10.000

Guld

28.000
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Markedsføringspakke 1
• Kampagne på Facebook, Instagram og Google Ads (søgeords- og bannerannoncering) 
• Evaluering af kampagnen samt statistik (besøg på website, varighed af besøg, køn, alder, geografi mv.)

Pris: 3.900 kr. excl. moms

Markedsføringspakke 2
• Kampagne på Facebook, Instagram og Google Ads (søgeords- og bannerannoncering) 
• Evaluering af kampagnen samt statistik (besøg på website, varighed af besøg, køn, alder, geografi mv.)
• Annonce/advertorial i internationale tryksager og/eller online magasiner

• ¼ sides-annonce i én af Nordjyskes lokale sommeraviser (2 udgivelser i perioden uge 26-31)

Pris: 12.500 kr. excl. moms

Tilkøbsmuligheder
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Basis Bronze Sølv Guld

Egen login og administration x x x x

Profilbilleder 3 8 15 15

Web link x x x x

Beskrivelse af din virksomhed x x x x

Åbningstider, priser og vejledning x x x x

Alle informationer på dansk, engelsk og tysk x x x x

Video-link på profil x x x

Nyheder/tilbud: Synlighed på forsiden af app’en x x x

Nyheder/tilbud: 3 billeder, beskrivelse, link på web, billetkøb og video x x x

Nyheder/tilbud: Månedlige opslag 2 5 8

Arrangementer: Opret offentlige arrangementer, guidede ture, musikarrangementer mv. x x x

Arrangementer: 3 billeder, beskrivelse og link til web, billetkøb, video mv. x x x

Arrangementer: Månedlige arrangementer 10 frit frit

Webkalender: Indlejret webkalender på din hjemmeside som automatisk viser dine GoVisit events * x x

Tjek ind funktioner: Automatisk velkomstbesked/planlagt pop-up tilbud ** 1 stk. frit

Tjek ind funktioner: Aktivitetsprogram for betalende gæster ** frit frit

Tjek ind funktioner: Live kommunikation i løbet af dagen til gæster med aktuelt nyt, praktisk info, gode tilbud mv. ** ** frit

Tjek ind funktioner: Planlægningsmodul af push beskeder til fremtidig brug ** ** frit

* Tilvælg webkalenderen for kr. 1.000
** Tilvælg frit forbrug på ”tjek ind” funktioner for kr. 2.000

GoVisit fordele
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GoVisit
GoVisit er en smartphone app med turistinformation fra hele landet. Den er målrettet turister og har til formål at skabe et overblik over relevante, lokale 
oplevelser baseret på turistens nuværende placering. 
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 og du har mulighed for at kommunikere med dine gæster på utallige måder.

GoTour og DuGlemmerDetAldrig
GoTour og DuGlemmerDetAldrig sælger begge online oplevelser i hele landet i mange forskellige genrer. 
Hvis du har et Bronze, Sølv eller Guld partnerskab, har du mulighed for at sælge dine oplevelser igennem deres platforme, som giver dig mere synlighed og 
online betaling, som du ikke selv skal håndtere. Du får en tæt dialog med Destination Himmerland og GoTour/DuGlemmerDetAldrig både før, under og efter 
afholdelse af et arrangement.

Samarbejdspartnere
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