HVEM ER DESTINATION NORDVESTKYSTEN?

Destination Nordvestkysten kan beskrives som en fælles bevægelse eller et stort
branchefællesskab. Med Destination Nordvestkysten, der er ejet af de fem kommuner:
Hjørring, Jammerbugt, Thisted, Lemvig og Holstebro, vil vi skabe en bevægelse og fremme
samarbejdet mellem turistaktørerne.
Vi ved nemlig, at når vores fem kommuner går sammen, så er der fere muskler at spille med
til markedsføring og udvikling, men også meget mere viden og erfaring at trække på.
Derfor sørger vi løbende for at invitere til samarbejde og dialog med turisme-erhvervet, så vi

sikrer, at de tiltag, vi sætter i værk, kommer til at have rødder i både erhvervet og
ejerkommunerne.

SITUATIONEN

Udfordringen
Flaskehals i hovedsæsonen.

Muligheden
Gæsterne har mod på flere aktiviteter/oplevelser.

Løsningen
Med afsæt i destinationens styrkepositioner arbejdes der med sæsonudvidelse igennem
en større og mere sammenhængene indsats på tværs af vores kommunikation og
oplevelsesudbud.

POTENTIALET

Øget attraktivitet
= flere turister og øget bosætning

Meromsætning

Flere arbejdspladser

HVAD MÅLER VI PÅ?

Vores kampagner

Besøgsflow (Teledata fra 3)

Overnatningstal (Danmarks Statistik)

Gæstetilfredshed (Årlig spørgeskema i samarbejde med eksternt bureau)

EN STYRKELSE AF ‘REASONS TO GO ’
2022-2023

‘1 ud af 100 oplevelser’
Timing: 14. til 18. april, 2022 (Påsken).
Kort beskrivelse: Vi gentager succesen fra 2021 og sætter igen fokus på 100 besøgsværdige
oplevelser langs Nordvestkysten i Påsken. Formålet vil være at øge besøgstallet i Påsken
samt at styrke interessen for en kortferie hos os i foråret.

Sommer ude vestpå
Timing: 20. juni til 21. august, 2022.
Kort beskrivelse: Her sætter vi fokus på vores attraktioner og sommerens mange oplevelser
indenfor vores fire temaer. Der vil ikke blive allokeret midler til oplevelsesudvikling i dette
spor, men til gengæld vil der være et markant større markedstryk.

Hook ‘n’ Cook
Timing: 3. – 11. september, 2022
Kort beskrivelse: Med afsæt i erfaringerne fra 2021 bygger vi videre på ‘Hook ‘n’ Cook’, hvor
fisk, fangst og folk ude vestpå er i højsædet. Alt sammen med henblik på at styrke vores
position, som en attraktiv efterårsdestination.

PARTNERSKABER
2022

Bronze

Sølv

Guld

Platinum

25.000,- til 50.000,-

50.000,- til 100.000,-

100.000,- til 300.000,-

+300.000,-

Opbakning til udvikling af nye lokale oplevelser

X

X

X

X

Opbakning til fælles kampagneaktiviteter

X

X

X

X

Synlighed på partnerside (erhvervsside) under Visitnordvestkysten

X

X

X

X

Fysisk synliggørelse af partnere i forbindelse med event perioder

X

X

X

X

Op til 5 stk.

Op til 10 stk.

Op til 30 stk.

Efter aftale.

X

X

X

X

Netværksmøder og 1 årlig inspirationstur til et sted i destinationen

1 person

1 person

2 personer

Efter aftale

Adgang til VisitNordvestkystens fordel+ program for medarbejdere

Op til 5 stk.

Op til 10 stk.

Op til 30 stk.

Efter aftale

Nævnelse og exitlink på relevante målgruppesider hos VisitNordvestkysten

X

X

Plads i følgegruppe (Gælder for turismepartnere)

X

X

Nordvestkyst/ELSK hue
Løbende levering af historier om projektet til egen corporate kommunikation

Billede på relevante målgruppesider hos VisitNordvestkysten

X

Garanteret 2 årlige ‘take over’ på VisitNordvestkystens SoMe kanaler

X

Garanteret inklusion i 3 årlige nyhedsbreve

X

Synlighed på forsiden af VisitNordvestkysten

X

Mulighed for placering af tracking cookie på VisitNordvestkystens portal

X

BEKRÆFTET PARTNERE
Kommercielle non-turismepartnere

Offentlige partnere

Coop Crowdfunding

VisitDenmark

Sparekassen Vendsyssel/Danmark

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

Nordjyske Bank / Ringkøbing Landbobank

Holstebro Kommune

Sparekassen Thy

Lemvig Kommune
Thisted Kommune

Jammerbugt Kommune
Hjørring Kommune

Nordsøen Oceanarium

Nordjysk Trafik

Sol & Strand

Jyllandsakvariet / Sea Safari

Feriepartner Danmark

SJ Feriehusudlejning

Skallerup Seaside Resort

Outnature / Vestevent

Friends of Cold Hawaii

North Shore Surf / Havs

Fårup Sommerland

Action House

Kommercielle turismepartnere

Fonde

