
BLIV MEDLEM AF 
OPLEVELSESNETVÆRKET

OPLEVELSESNETVÆRKET ER FOR ALLE DER 
ARBEJDER MED AT GIVE VORES GÆSTER DE 
BEDSTE OPLEVELSER 

Haderslev Erhvervsråd og Haderslev Kommune 
samler aktører på tværs af brancher og bygrænser i 
et endnu stærkere oplevelsesnetværk, som danner 
grobund for samarbejde mellem turisme, handel, 
kultur og foreninger i fremtiden. 

Det er et forum, hvor alle oplevelsesaktører og 
butikker får mulighed for at komme med ideer, tiltag 
og tilsagn omkring den fremtidige udvikling af egne 
erhverv og kommunen som attraktivt oplevelsessted. 
Kom tæt på beslutningstagerne, bliv en del af 
informationsflowet og få medinflydelse på projekter, 
udvikling og vækst, som sammen skaber et bedre 
oplevelsessted for alle der besøger vores kommune.

I SAMARBEJDE VIL VI 
UDVIKLE OG MARKEDSFØRE:
- Lillebælt Lokker
- Haderslev Historiske Handelsby
- Acture Park
- Gram Slotsby

For hver oplevelsessøjle er der en arbejdsgruppe 
hvor tovholderen også er med i styregruppen bag 
oplevelsesområdet. Formålet er udvikle nye og større 
oplevelser og tilføje flere værdier til eksisterende og 
derved gøre Haderslev kommune til et endnu mere 
attraktivt og velbesøgt oplevelsessted i Destination 
Sønderjylland.

KONTAKT 
For nærmere information 
eller spørgsmål:
Oplevelseskonsulent 
Lene Bræraa
Lene@her.dk
51 200 260

NETVÆRKET HVOR 
INFORMATION DELES 
OG MULIGHED FOR 

INDFLYDELSE SKABES

Det er her du kan løfte egne oplevelser og tiltag, 
det er her du får sparring og bliver hørt - det er her 
vi samarbejder og skaber et fælles talerør for alle 
oplevelseserhverv til kommunen og Destination 
Sønderjylland. Sammen er vi stærkere.
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ACTURE PARK

HADERSLEV HISTORISKE 
HANDELSBY

GRAM SLOTSBY

LILLEBÆLT LOKKER

GØR HADERSLEV  
KOMMUNE TIL DET  

BEDST BESØGTE  
OPLEVELSESSTED I  

DESTINATION  
SØNDERJYLLAND

”
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DINE MEDLEMSFORDELE I OPLEVELSESNETVÆRKET

FORMÅL MED OPLEVELSESNETVÆRKET ER AT:

• Få flere gæster til at besøge vores oplevelser, 
blive lidt længere, bruge lidt flere penge, dele 
oplevelserne og komme igen

• Skabe et større og styrket kendskab til vores 
oplevelser 

• Skabe nye og spændende oplevelser, også på 
tværs af aktører

• Styrke samarbejdet og kommunikationen
• Udveksle erfaringer og skabe grobund for nye 

tiltag og ideer
• Samarbejde om at gøre Haderslev Kommune 

til fyrtårn i Destination Sønderjylland

SOM MEDLEM AF NETVÆRKET FÅR DU:

• To årlige netværksmøder med inspirerende 
oplæg

• Mulighed for indflydelse i arbejdsgrupper om 
markedsføring, events og produktudvikling     

• Let adgang til samarbejdspartnere
• Mulighed for at koordinere og synliggøre 

oplevelser
• Sparring og understøttelse af projekter
• 4-6 årlige nyhedsbreve
• Netværk med andre aktører
• Storytelling – fokus på de positive historier og 

formidling af disse
• Hjælp til at udvikle din forretning

SOM MEDLEM AF HADERSLEV ERHVERVSRÅD KAN DU 
BLIVE GRATIS MEDLEM AF OPLEVELSESNETVÆRKET. 
Hvis du ikke ønsker at være medlem af Haderslev Erhvervsråd, kan du blive medlem af oplevelsesnetværket 
ved at tegne et af følgende medlemsskaber:
• Foreninger og privatpersoner:  300 kr. årligt*
• Enkeltmandsvirksomheder:   750 kr. årligt*
• Virksomheder med flere ansatte:    1.500 kr. årligt*

*Alle priser er excl. moms
Du kan tilmelde dig netværket på HER.dk under oplevelsesnetværk

Oplevelsesnetværket drives af Haderslev Erhvervsråd i samarbejde med VisitHaderslev.


