Partnerskabsprogram 2022

Af hjertet TAK til de flere end 170 partnere, som valgte at samarbejde med Destination
Himmerland om at tiltrække endnu flere turister til vores dejlige Himmerland i 2021. Et
værdifuldt samarbejde, hvor vi sammen satte retningen for indsatser, gæsteservice og
produktudvikling. Alt sammen til glæde for de mange turister, der lagde vejen forbi det
Himmerlandske.
Partnerskabsprogrammet for 2021 var Destination Himmerlands første, hvor vi skabte et
godt og solidt fundament for et samarbejde med vores turistaktører. Det er vigtigt for
bestyrelsen og medarbejderne at sikre og tilbyde det mest optimale partnerskabsprogram.
Derfor har vi løbende evalueret samarbejdet i 2021, således at partnerskabsprogrammet for
2022 er styrket.
Jeg håber, du vil tage godt imod det nye program, hvor især en forenkling har været i fokus
og priserne er uforandret. Som noget nyt sendes kontrakten digitalt til underskrift og den vil
ligeledes være fortløbende indtil den opsiges.
Et partnerskab åbner – uanset størrelse – for et helt væld af muligheder for dig, der
brænder for turismen. Det handler både om synlighed og markedsføring, netværk og
uddannelse, sparring og erfaringsudveksling - og i særdeleshed om salg og omsætning.
Mest af alt er et partnerskab med Destination Himmerland et samarbejde, hvor du som
aktør, og vi som den lokale turismeorganisation, understøtter og udvikler de mange
lokale turistpotentialer. Derved vil Himmerland fortsat markerer sig som en af de bedste
feriedestinationer for både gæster, aktører og borgere.
På de efterfølgende sider finder du en kort beskrivelse af de fire forskellige partnerskaber
samt et par ord om tankerne bag vores grønne partnerskab, som du kan udvide dit
partnerskab
med.
Turistteamet og undertegnede i Destination Himmerland glæder sig til en ny sæson, hvor vi
sammen kan gøre Himmerland til danskernes foretrukne feriemål, hvor service, værtskab
og gæsteservice i øjenhøjde byder turisterne velkommen!
Sammen sætter vi retningen for turismen i Himmerland.

Jimmi Stæhr-Petersen
Turistdirektør, Destination Himmerland
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Himmerlandshold

Basis

Basis partnerskabet retter sig mod mindre turistaktører f.eks. mindre Bed & Breakfast (max 8
senge), gallerier, mindre detailbutikker og lign – virksomheder, hvor turisme-delen er en bieller deltidsbeskæftigelse.
Et basis partnerskab indeholder følgende:
•
•
•
•
•

Synlighed på destinationhimmerland.dk/.de/.eu
Invitation til Destination Himmerlands projekter og arrangementer
Profil og synliggørelse af begivenheder i GoVisit turist-app (læs mere på side 11)
Mulighed for at deltage i Turismeakademiet (læs mere på side 9)
Mulighed for at købe annonce i destinationens online og trykte udgivelser
(Præsenteres på et møde om markedsføringsindsatsen for 2022 den 17. november)

Pris: 1.600 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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Bronze

Bronze partnerskabet retter sig mod større Bed & Breakfast, små hoteller, små campingpladser,
restauranter, små oplevelsessteder samt mindre turist- og handelsstandsforeninger og lignende.
Et bronze partnerskab giver - udover alle mulighederne ved Basis partnerskabet - også
følgende muligheder:
•
•

Himmerlandkrabbe

•

Mulighed for online salg af oplevelser igennem platformene GoTour og Truestory (læs
mere på side 10)
Tilbud om årlig sparrings-samtale med destinationens medarbejdere i forhold til
virksomhedens udvikling, potentiale mv.
Mulighed for besøg af Destination Himmerlands rullende turistinfo “Hollie Himmerland” til
udvalgte lokale arrangementer

Pris: 4.000 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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Himmerlandskab

Sølv

Sølv partnerskabet retter sig hovedsageligt mod campingpladser, hoteller, attraktioner/
oplevelsessteder, store handelsstandsforeninger og lignende.
Et sølv partnerskab inkluderer fordelene i både Basis og Bronze partnerskabet, samt følgende
muligheder:
•
•
•
•

Mulighed for at tilkøbe helsides annoncer/advertorial i destinationens brandingmagasin
Mulighed for skræddersyet data-dashboard med relevant website og SoMe data og
eventuel videndeling med andre virksomheder i destinationen
Mulighed for at få en attraktiv distributionsaftale af egne brochurer gennem destinationen
Synlighed på Destination Himmerlands Facebook- og Instagramside

Pris: 10.000 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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Guld

Guld partnerskabet retter sig hovedsageligt mod de store turismeaktører i området.
Et guld partnerskab indeholder alle fordelene fra de tre foregående partnerskaber, samt
følgende muligheder:
•
•
•
•
•

Presseomtale og -besøg
Prioriteret synlighed på forsiden af destinationhimmerland.dk/.de/.eu og alle infoskærme
Individuelt tilpasset partnerskab
En helsides annonce/advertorial i brandingmagasin er inkluderet i partnerskabet
Foretrukken partner i markedsføring af destinationen på nær- og fjernmarkeder

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.

Himmerlandidyl
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Himmerlandbrug

Grønt
partnerskab
Hos Destination Himmerland har vi fokus på bæredygtighed og grøn omstilling, og derfor
tilbydes der også et ”Grønt Partnerskab”. Det koster ikke ekstra for et grønt partnerskab ved
Destination Himmerland, men det er en forudsætning, at virksomheden har tegnet et af de
øvrige partnerskaber.
Ligeledes er det en forudsætning at virksomheden opfylder et givent antal kriterier, hvilket
afhænger af type virksomhed. Dette er blandt andet kriterier med fokus på affaldssortering,
minimering af ressourcer, socialt ansvar, FN’s verdensmål m.m.
Med et Grønt Partnerskab vil din virksomhed blive profileret på Destination Himmerlands
online-platforme med fokus på bæredygtighed, herunder temasiden på vores hjemmeside.

Du kan læse mere om de specifikke kriterier på

www.destinationhimmerland.dk/gronpartner
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Himmerlandevej

Fordele ved
et partnerskab
Som partner hos Destination Himmerland bliver din virksomhed en del af destinationen og I viser, at I
bakker op om turismen i Himmerland.
Alle Destination Himmerlands partnere vil i løbet af året blive inviteret til en række eksklusive
arrangementer, hvor I bl.a. får mulighed for at skabe netværk med øvrige kolleger i destinationen.
Som partner vil I året igennem modtage relevant informationer fra destinationen fx nyhedsbreve.
Desuden vil vi løbende orientere jer om de mange muligheder, et partnerskab indebærer i forhold til f.eks.
markedsføring, kompetance- og virksomhedsudvikling m.m.
Destination Himmerland arbejder kontinuerligt med forskellige projekter - såvel korte som flerårige. Blandt
andet indenfor bæredygtighed, markedsføringsprojekter og erhvervsturisme. Alle er projekter, som vores
partnere inviteres til at deltage i.
Alle partnere i Destination Himmerland har mulighed for at tilvælge et Grønt Partnerskab
(se mere på side 6)

På næste side får du et overblik over de øvrige fordele ved at indgå i et partnerskab med destinationen.
Hvis du, som partner, har spørgsmål eller har brug for sparring med en af Destination Himmerlands
medarbejdere, er du altid velkommen til at kontakte os.
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Overblik over fordele
På forgående side kan du læse de generelle fordele ved et partnerskab. Her nedenfor kan du se hvilke fordele, der følger
med de forskellige typer af partnerskab.
Basis

Bronze

Sølv

Guld

Synlighed på destinationhimmerland.dk/.de/.eu

x

x

x

x

Invitation til Destination Himmerlands projekter og arrangementer

x

x

x

x

Profil og synliggørelse af begivenheder i GoVisit turist-app (se mere side 11)

x

x

x

x

Mulighed for deltagelse i Turisme-akademi (se mere side 9)

x

x

x

x

Mulighed for at købe annonce i destinationens online og trykte udgivelser

x

x

x

x

Mulighed for online salg af oplevelser igennem platformene GoTour og Truestory (se mere på side 10)

x

x

x

Tilbud om årlig sparrings-samtale med destinationens medarbejdere i forhold til virksomhedens udvikling, potentiale mv.

x

x

x

Mulighed for besøg af destinationens rullende turistinfo “Hollie Himmerland” til udvalgte lokale arrangementer

x

x

x

Mulighed for at tilkøbe helsides annoncer/advertorial i destinationens brandingmagasin *

x

x

Mulighed for skræddersyet data-dashboard med relevant website og SoMe data og eventuel videndeling med andre virksomheder i destinationen

x

x

Mulighed for at få en attraktiv aftale om distribution af jeres egen brochure gennem destinationen

x

x

Synlighed på Destination Himmerlands Facebook- og Instagramside

x

x

Prioriteret presseomtale og -besøg

x

Individuelt tilpasset partnerskab

x

En helsides annonce/advertorial i brandingmagasin er inkluderet i partnerskabet*

x

Foretrukken partner i markedsføring på nær- og fjernmarkeder

x

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

x

Pris ekskl. moms. Faktureres januar 2022.

* Brandingmagasinet distribueres primært online og har desuden et trykt oplag på 5.000 stk.
Brandingmagasinet forventes at have flere end 50.000 online engagerede læsere.

1.600

4.000

10.000

28.000

Himmerlandgangsbrød

Turisme-akademi
Destination Himmerland vil støtte turismeerhvervet i at levere det bedste værtskab og de
bedste oplevelser for turisterne i Himmerland. Derfor lancerer Destination Himmerland i
2022 et såkaldt Turisme-akademi, der skal være med til at kvalificere alle aktører yderligere.

Det kunne eksempelvis være følgende kurser:
•
•
•
•
•
•
•

Gæsteservice og værtsskab
Facebook og Instagram
Annoncering på Sociale Medier
Hjemmeside- og søgemaskineoptimering (SEO)
Dataopsamling og dataudnyttelse + visualisering af hjemmeside data
Sprogkurser
Kend din destination, fx produktkendskabstur

Kurserne er som udgangspunkt gratis for alle partnere i Destination Himmerland. Der
kan forekomme en mindre betaling for basis partnere ved enkelte arrangementer.
Turisme-akademiets formål er at medvirke til vækst i turismen i Himmerland. Missionen
er at understøtte et kompetenceløft blandt turismeaktørerne ved at tilbyde relevant
undervisning og den bedste viden.
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Samarbejdspartnere
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 Truestory
GoTour og Truestory sælger begge online oplevelser i hele landet indenfor 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, så du selv slipper for håndterig heraf. Du har mulighed for dialog og sparring med Destination Himmerland og GoTour/Truestory både før,
under og efter afholdelse af et arrangement.
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Fordele
ALLE PARTNERE

i dit Destination Himmerland Partnerskab

SØLV*

Login til GoVisit • Redigér og opret alt selv direkte
Profil i GoVisit • Op til 10 billeder, video, beskrivelse,
weblink, vejvisning, åbningstider
Arrangementer • Opret/rediger arrangementer med
3 billeder, video weblink, beskrivelse, valgfri adresse

Som sølvpartner får du også:
Webkalender • Integreres på jeres egen hjemmeside
”Tjek” ind funktion • Kontakt med jeres gæster
Velkomstbesked • Sendes automatisk ved Tjek ind

Nyheder • Del op til 5 nyheder pr. måned

Jeres indhold vises automatisk her:
Profil

GoVisit App

Nyhed

Event

GULD*
Som guldpartner får du også:
Push-beskeder • Send øjeblikkelig eller planlagte
informationer, tilbud m.m. direkte til gæsten

Destinationskalender
Turist touchskærme
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* = Skal aktiveres og tages i brug senest d. 31. januar 2022
for at være inkluderet i dit partnerskab med Destination
Himmerland. Du kan til enhver tid tilkøbe funktionerne efter 1.
februar 2022 direkte hos GoVisit.

