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Handel og samarbejde
De fleste er enige om, at detailhandlen er presset fra mange 
sider, og ikke mindst nethandlen. Det kræver derfor en 
stor indsats både at holde gang i butikslivet i kommunen 
og at udvikle på de butikker og koncepter, som findes. 
HER glæder sig over et øget samspil med detailhandlen 
i alle byerne og det nye bofællesskab med Haderslev 
Butikker, som er blevet en del af hverdagen i Erhvervshuset. 
Det har båret samarbejde om tiltrækning af butikker, 
udvikling af bymiljøerne og i 2017 også et spirende 
samarbejde mellem handelsforeningerne i Haderslev, Vojens 
og Gram med sig, der blandt andet har resulteret i et fælles 
gavekort for butikker i alle byerne.  

Danmarks Forsvarsklynge - ACE Denmark
Tankerne om Haderslev som national forsvarsklynge blev 
skabt som en del af den nuværende erhvervsstrategi med 
ønsket om at skabe bedre samspil og nye arbejdspladser 
på baggrund af de militære enheder i kommunen. Konkret 
har Haderslev Kommune i 2017 på den baggrund igangsat 
ACE Denmark, der er et projekt om etablering af en 
industriklynge omkring Skrydstrup og jagerfly-opgaver, 
og HER har deltaget i og understøttet dette så godt som 
muligt.

Haderslev erhvervskommune til folkemøde
I juni var HER repræsenteret ved folkemødet på Bornholm 
i godt samspil med Haderslev Kommune. Med indlæg 
ved to events kunne HER inspirere med fortællingen om 
Haderslev som en kommune, der med fokus på iværksætteri 
og god erhvervsservice er i gang med for alvor at markere 
sig som en erhvervskommune.  

Moved by action
På oplevelsesområdet var 2017 et skelsættende år for 
projektet ACTURE PARK, der fra starten havde fået støtte 
fra kommunen gældende til starten af 2018. Det var derfor 
afgørende at vise gode resultater og værdi, både i praksis 
med nye tilbud til gæsterne, men også med analyser, der 
kiggede på både kundegrundlag og samfundsværdien for 
de kommunale investeringer. COWI dokumenterede, at 
projektet har stort potentiale for udviklingen i kommunen, 
kundeanalyserne viser, at markedet er til stede, og ACTURE 
PARK med partnere viste, at der kan tiltrækkes gæster og 
sælges billetter, når der arbejdes sammen om det, og når 
markedsføringen er effektiv.

Årets helt store event i ACTURE PARK var Danmarks længste 
svævebane Urban Zipline og minifestivalen ”moved BY”. 
Disse aktiviteter satte markante aftryk på Trekantområdets 
Festuge, blev et af årets største samtaleemner, og 1300  
gæster svævede de godt 500 meter over vandet mellem 
Siloen ved havnen og landingspladsen på Haderslev 
Strand.

HER starter de gode fortællinger
Når denne årsrapport skrives, er det præcist et år siden, 
Haderslev Erhvervsråd (HER) flyttede fra Hammelev til 
centrum af Haderslev. Beliggenheden ved E45 var perfekt 
i forhold til mange af opgaverne, men en række nye aktivi-
teter inden for iværksætteri og innovation betød, at HER 
skulle være tættere på uddannelserne og de unge. Det 
var samtidigt et stort ønske at lave et synligt og levende 
hus med gode udfoldelsesmuligheder for hele erhvervslivet, 
og det er for alvor blevet tilfældet med Erhvervshuset HER 
på Jomfrustien. Et hus, der dagligt er fyldt med aktivitet, 
møder, idéer, engagement og godt humør.

Iværksætteri og innovation på dagsordenen
2017 har emmet af innovation og iværksætteri både i 
Erhvervshuset, på alle skoler og uddannelser og blandt 
de deltagende virksomheder. Med målet om at blive 
årets iværksætterkommune i 2018 blev alle gode kræfter  
samlet om at skabe programmet startHER, der for alvor 
blev sat i værk i efteråret. startHER skal være svaret på 
spørgsmålene: ”hvor skal jeg gå hen med min drøm om at 
blive iværksætter - og hvordan kan jeg lykkes med det?” 
I Erhvervshuset tilbydes nu tidsbegrænsede kontorpladser 
til iværksættere på startHER-etagen øverst oppe, på alle 
skoler og uddannelser i kommunen er entreprenørskab 
blevet en fast aktivitet, og Erhvervssparring HER, Heltemod 
& Hjerteblod investorgruppen og mange af medlemmerne 
deltager nu dedikeret i at skabe mere entreprenørskab.

Fra ”Heltemod og Hjerteblod” til 
”Aktive med hjerte og vilje”
Det har stor prioritet hos det lokale erhvervsliv, at Haderslev 
Kommune får et stærkere brand og en større tiltræknings-
kraft både i forhold til erhvervsudvikling og bosætning. 
Dette fremgår af alle de erhvervsanalyser, der er gennemført 
de seneste 4 år. Derfor udarbejdede HER i 2016 et oplæg 
til en ny grundfortælling for den samlede kommune under 
overskriften ”Heltemod og Hjerteblod”. Efterfølgende har 
målet været både at påvirke til politisk beslutning om mere 
markedsføring af kommunen, men også at være aktiv i den 
konkrete udformning af identitet og kampagnemateriale.  
I 2017 har HER således deltaget positivt og engageret i 
den proces, der nu har ført frem til, at der ved udgangen 
af året blev lavet et samlet markedsførings- og kommunika-
tionsoplæg for Haderslev Kommune under overskriften 
”Haderslev – aktive med hjerte og vilje”. Det er et eksternt 
kommunikationsbureau, der sammen med kommunens 
informationsteam har haft ansvaret for udformningen, 
men HER har deltaget med input under hele processen. 

< Urban Zipline, ACTURE PARK

Kommunaldirektøren og Erhvervs- 
direktøren på folkemøde på Bornholm
v

^
Arrangement i Café Iver
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HER
VELKOMMEN

Velkommen HER

Tak for hjælp til indretning
At komme godt på plads i det nye Erhvervshus har været 
muligt med hjælp fra en række sponsorer, som har 
bidraget med udsmykning af lokaler samt møbler. 
Alle skal have en stor tak! 

I starten af året flyttede HER fra Hammelev til Haderslev. 
Med indflytningen i de nye lokaler har der åbnet sig nogle nye 
muligheder for at blive det levende Erhvervshus, HER gerne 
vil være, for iværksættere, medarbejdere og forskellige 
samarbejdspartnere. Den nye adresse har givet en ny 
dynamik, og i den tidligere klædefabrik på Jomfrustien 
er de forskellige aktiviteter i HER fordelt.   
Det har givet en større synlighed og plads til større 
armbevægelser, og lige så vigtigt har det givet nye  
muligheder for at udvide og udvikle aktiviteter, afholde 
arrangementer i huset, og i det hele taget komme mere 
i kontakt med medlemmerne. 

Ønsket er, at medlemmerne i høj grad vil finde det 
naturligt at bruge huset, så der skabes et hus med liv, 
inspiration og energi. 

På startHER-etagen øverst oppe er det etableret et stort 
mødelokale, et kreativt fællesareal og kontorpladser, hvor 
der kan sidde 16 iværksættere.

Nye iværksættere kan i et halvt år gratis få en kontorplads 
på etagen. Foruden den faste skrivebordsplads er der et 
åbent fællesrum, hvor der foregår forskellige aktiviteter. 
Etagen er stadig i en indretningsproces, og det bliver 
spændende at se det færdige resultat i det nye år.

På mellemste etage sidder de fleste HER - 
medarbejdere i et åbent kontormiljø.

Bagerst i det store lokale er der mod 
slutningen af året igangsat
indretningen af et showroom, der 
under overskriften ”Storymakers” 
skal præsentere en række 
fortællinger fra virksomheder i 
Haderslev Kommune. 

I stuen findes Café Iver, som er et af trekantområdets iværksættermiljøer, 
der findes rundt i kommunerne. I Caféen foregår der en masse forskellige 
aktiviteter, og således danner etagen ramme om blandt andet:

• Iværksted - et tilbud for iværksættere, hvor der fokuseres på et 
relevant emne med hands-on tips og tricks. Det har for eksempel 
været tilstedeværelse på sociale medier og ”sådan når du dine mål”.

• Besøg af studerende fra ungdomsuddannelserne

• Undervisningforløb i LEAN

• Fællesmøde i innovationsnetværk

• Inspirationsmøder

• Erhvervssparring

• AS Tømrer ApS

• Cafax Hans Lydiksen A/S

• Danitech A/S

• Displaylager.dk

• Egetæpper A/S

• EUC Syd faglærer og elever

• F. Engel K/S

• Frøs Sparekasse

• Garant Gulve og Gardiner 
 Haderslev A/S

• H. Castensen Malerforretning

• HaderslevFjernvarme AMBA

• KontorSyd A/S

• Matthiesen Dit Sønderjyske 
 Malerfirma ApS

• Murer- og flisemester 
 Thomas Hørning

• Sigma Farvecenter 
 Haderslev A/S

• Skilte og Print ApS

• SønderjyskElitesport A/S

• VUC Syd

Medlemmer og 
samarbejdspartnere kan 

gratis benytte sig af 
Erhvervshusets 
mødelokaler.

På etagen sidder  
startHERs programleder 
og marketingkoordinator 
samt Haderslev Butikkers  

koordinator 

Det første arrangement, der blev 
afholdt HER, var det store forårstræf. 
Medlemmer og samarbejdspartnere 

kom med input på områderne:  
Uddannelse og arbejdskraft, oplevelse 

samt iværksætteri og innovation.

Indgangen til Erhvervshuset, Jomfrustien
v

Arrangement i Café Iver
v

Iværksættere på startHER-etagen
v
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Den direkte dialog med både etablerede virksomheder og iværksættere er omdrejningspunktet for mange af
aktiviteterne i HER, og i 2017 har der med virksomheder og andre interessenter været afholdt:

• 539 udviklingsmøder • 128 iværksættermøder • 197 opfølgningsmøder

Dialogen bidrager med en vigtig indsigt i virksomhedernes behov og forventninger til HER og Haderslev 
Erhvervskommune. Møderne handler som regel om konkrete emner, som blandt andet har været:

Hvor ofte deltager medlemmerne i arrangementer og møder:

• Aldrig

8%

HER ser samarbejde og videndeling med andre som en af de vigtigste kilder 
til udvikling, og medarbejdere fra kontoret har derfor deltaget i:

VIRKSOMHEDSMØDER

65
NETVÆRKSMØDER

36
WORKSHOPS

41
STYREGRUPPEMØDER

172
ARRANGEMENTER

• 360 graders analyse af virksom-
 heden ved hjælp af væksthjul.

• Modenhedsanalyse gennem en 
 udviklingsdag. 

•  De gode fortællinger gennem 
 Storymaking workshops.

• Udvikling af forretningsmodel fx 
 med et Business Model Canvas.

•  Hjælp til at søge tilskud og 
 projektmidler.

•  Sparring på konkrete idéer og 
 forretningsplaner.

•  Sparring på, hvordan virksom-
 heden kan udvikles.

•  Kontakt til andre virksomheder.  

• At søge kundeemner i 
   virksomhedsdatabaser. 

• At finde finansieringsmuligheder 
 eller investeringspartnere.

• At planlægge generationsskifte 
 eller investeringer.

•  At etablere en professionel
 bestyrelse eller advisory board.

•  Forberedelse af sager i forhold til 
 kommunen.

•  At finde de rigtige kontaktpersoner
 hos kommunen og andre instanser.

•  At finde de rigtige lokaler og evt. 
 ønske om bofællesskaber med 
 andre virksomheder.

•  Konkrete projekter sat i gang med 
 andre.

•  At forstå udbudsregler og 
 muligheden for at levere til 
 kommuner mv.  

•  Fokus på konkrete problemer ift. 
 kommunen eller andre. 

•  At løse rekrutterings- og 
 uddannelsesspørgsmål.

•  Hjælp til at få fortalt de gode 
 historier via konkrete presse-
 meddelelser.

• Udvikling af produkter.

• Oplæring i forskellige systemer.

ARRANGEMENTER

• Nytårskur på VUC Syd

• Generalforsamling

• 14 netværkscafeer afholdt hos 
 medlemsvirksomheder

• Forårets store erhvervstræf HER

• Forårsarrangement i oplevelses-
 netværket og Destination 
 Sønderjylland

• Innovationsdag

• 5 arrangementer i Erhvervs-
 sparring HER

• Infomøde om ny udbudslov

• Sønderjysk eksportør-
 arrangement

• Inspirationsaften om facebook  
 og instagram

• Infomøde med detailhandlen 
 sammen med Haderslev Butikker

• Infomøder for iværksættere

• Iværksted - netværksaftener for 
 iværksættere

• Studie- og kendskabsture i  
 oplevelsesnetværket

• Netværksmøder i  
 Metalindustri HER

• LEAN-forløb

• Industriens uge med UU-messe, 
 3 byvandringer og teknologi-
 demonstration med DAMRC

• Storymaking workshops hos 
 virksomheder

• Urban Zipline til trekantområdet 
 festuge

• Morgenmøde med tema om 
 persondataforordning

• Politisk udviklingsværksted

• StartHER-konference 

1342
DELTAGERE TIL HER 
ARRANGEMENTER

STIGNING PÅ 28,4% IFT. 2016

321
VIRKSOMHEDER 
REPRÆSENTERET

STIGNING PÅ 34,3% IFT. 2016

• Næsten aldrig

20%

• En gang i mellem

47%

• Ofte

18%

• Meget ofte

6%

• Ved ikke

2%

^
Deltagere på Forårets Store Erhvervstræf
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MEDLEMMER
Der har været en fremgang i medlemslisten, der ved udgangen af året tæller 430, hvilket er 13 flere end ved 
udgangen af 2016. Fokus har i 2017 i højere grad været pleje og udvikling af de eksisterende medlemmer og i 
mindre grad hvervning af nye medlemmer. Medlemsandelen er blandt landets højeste ift. antal virksomheder.

16
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13

81

33

17

14

1

10

37

13

29

28

57

34

24

13

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Uddannelse

Transport, lager og logistik

Sundhed og helse

Rådgivere og konsulenter

Produktion industri

Produktion diverse

Produktion agro/fødevarer

Private medlemmer

Pengeinstitut/økonomi

Overnatning, restauration og oplevelse

Offentlig institution

IT og kommunikation

Handel

Entreprenør/håndværker

Diverse

Detail

Aotomobil/ lastbil

Branchefordeling

UDVIKLING AF VIRKSOMHEDER

Storymaking
HER-konceptet Storymaking, som er blevet 
formet sammen med designvirksomheden 
Hjertemod, er en strategisk måde at bruge 
historiefortællinger i virksomhederne. 
På workshops arbejdes der med konkrete 
værktøjer til, hvordan brandet kan styrkes 
i kundernes bevidsthed, og hvordan de 
unikke historier kan tænkes ind i alle de 
aktiviteter, virksomheden foretager sig. 

Med storymaking kan virksomheden opnå:
• Forståelse for kundernes oplevelser
• At være top of mind hos kunderne
• Et styrket brand i kundernes bevidsthed
• Bedre udnyttelse af små succeshistorier
• Øget synlighed
• En fælles fortælling

VækstHjulet®
Det enkle, visuelle værktøj VækstHjulet® er velegnet til at give 
overblik over en række forskellige faktorer, der er vigtige at have 
in mente, når der skal træffes beslutninger og udføres handlinger, 
der fører til vækst. Faktorerne er inddelt i fire forskellige områder: 
forretningskoncept, kunderelationer, organisation og virksomheds-
drift. Hos HER tilbydes vejledning via VækstHjulet® af egne kon-
sulenter eller i samarbejde med Væksthus Danmark.

Modenhedsanalyse
Dette værktøj bruges til at blive skarp på, hvordan man som virksomheds-
ejer styrer sin virksomhed mod en forbedret konkurrencekraft. Ved hjælp 
af modenhedsanalysen kommer man frem til nøjagtige svar på, hvilke 
områder der skal prioriteres. Med 60 forskellige parametre fordelt på seks 
modenhedskategier gives en grundig analyse, og derved skabes et 
overblik over udviklingsmuligheder for lige netop den pågældende 
virksomhed. HER har en certificeret konsulent, der hjælper medlemmerne 
fra start til slut - fra det første spadestik til igangsættelsen af konkrete 
aktiviteter. Værktøjet forener de teoretiske modeller med det praktiske i 
virksomhederne, og er udviklet af Danmarks Produktionsunivers.

Virksomhedernes udvikling er af stor betydning, og derfor er der, udover den generelle erhversservice, blevet arbejdet 
med forskellige koncepter for at kunne styrke den enkelte virksomhed.

Business Model Canvas
Med modellen Business Model Canvas tilbydes virksomheden vejledning 
i at beskrive og udvikle deres forretningsmodel, virksomhed eller projekt 
på en overskuelig måde. 
Virksomheden forholder sig til ni byggesten i modellen (værdifaktorer, 
kunderne, partnere, aktiviteter, ressoucer, kunderelationer, vejen til
kunderne, indtægter og omkostninger) og deres indflydelse på hinanden.
Modellen, der oprindeligt at udviklet af Alexander Osterwalder, er 
beregnet til forretningsudvikling, men egner sig også til for eksempel 
projektudvikling. 

• 6100 Haderslev
• 6500 Vojens

• 6510 Gram
• 6541 Brevtoft

• 6560 Sommersted
• Øvrige

• Foreninger og øvrige
• Iværksættere
• 30+ ansatte
• 20-29 ansatte

• 10-19 ansatte
• 5-9 ansatte
• 0-4 ansatte

Postnummerfordeling Virksomhedstypefordeling
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NETVÆRK OG DIALOGGRUPPER
HR-netværket har I 2017 oplevet et løft i både indhold 
og opbakning på de 4 årlige møder. Med mere end 20 
deltagere har HR-netværket udviklet sig til et forum, som 
de fleste af kommunens største arbejdspladser deltager 
i og prioriterer. Der er en ekstern facilitator med stærk 
HR-baggrund og desuden et tæt samspil mellem netværket, 
Jobcentret og Udviklingscenter Syd. Derfor kan der i 
fællesskab arbejdes bedst muligt med blandt andet nutidens 
store udfordringer omkring tiltrækning og opkvalificering 
af den nødvendige arbejdskraft. 

Metalindustri HER tæller 14 virksomheder ved ud-
gangen af 2017. Det tidligere udviklede idékatalog fungerer 
som opslagsværk, og bliver brugt som arbejdskatalog. 
Der er blevet afholdt 2 arrangementer, og netværket 
har også været synligt på anden vis, blandt andet ved 
kommunens UU-messe i efteråret, der gav 5 konkrete 
henvendelser fra unge, der søgte en elevplads. Der er 
derudover samarbejdet med Naturvidenskabernes Hus 
gennem deres projekt Jet-Net.dk: ”Kloge Hænder”. 
I den forbindelse er der i Haderslev kommune blevet  
afholdt 4 arrangementer med de lokale skoler. 

Erhvervssparring HER består nu af 8 sparringsgrupper, 
og i 2017 har der været fokus på at hverve flere mentorer, 
så der løbende  kan igangsættes nye grupper. Erhvervs-
sparring er en vigtig del af den samlede støtte omkring 
nye virksomheder i vores kommune.

Bestyrelsesnetværket blev etableret sidst i 2016, og 
har til formål at hjælpe medlemmer af HER med at finde de 
rette kandidater til en bestyrelse eller et advisory board. 
29 medlemmer stiller sig til rådighed for bestyrelsesarbejde 
hos virksomhederne. Konkret er der indtil videre fem 
lokale virksomheder, der har benyttet sig af muligheden.

Generationsskiftenetværket er etableret i samar-
bejde med Business Kolding og Udvikling Vejen, og 
har til formål at hjælpe virksomheder, som enten skal 
ejerskiftes inden for 10 år eller er i gang med det.  
Målet var 2-3 virksomheder fra hver af de 3 erhvervsråd, 
og fra Haderslev er der 2 deltagende virksomheder. 
I starten har det handlet om at skabe rammer for netværk 
blandt generationsskiftere med relation til virksomheden, 
så de kan dele deres viden og erfaringer med hinanden.

Oplevelsesnetværket havde et begivenhedsfuld år på 
tværs af Haderslev Kommune. I samarbejde med aktørerne 
har der været et stort fokus på at skabe nye produkter 
inden for oplevelse og vækstmuligheder inden for de fire 
oplevelsessøjler: Lillebælt lokker, Gram Slotsby, Haderslev 
Historiske Handelsby og ACTURE PARK. 
Oplevelsesnetværket har deltaget i og vist opbakning til 
arrangementer i Destination Sønderjylland (sæsonstart 
for aktører i hele Sønderjylland og en studietur til Vestkysten) 
og i forskellige styre- og arbejdsgrupper.

Frivillighed. I 2017 var der 126 frivillige i HER, som tog 
del i forskellige initiativer, projekter, arbejdsgrupper og 
bestyrelsesarbejde. 

NETVÆRKSCAFÉER
Netværk er en af livsnerverne i HER, og derfor har der også i 2017 været en stor indsats 
med at skabe de bedste rammer for, at medlemmerne kan netværke med hinanden. På 
netværkscaféerne er der mulighed for at opleve de forskellige værtsvirksomheder og 
deres fortællinger. Desuden holdes der oplæg om et aktuelt og spændende emne, og så 
er der selvfølgelig mulighed for at mødes med andre i netværket, få en snak og møde nye.

I 2017 er der blevet afholdt 14 netværkscaféer.

^
Deltagere til netværkscafé

^
Deltagere til netværkscafé

Deltagere til netværkscafé
v
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PROJEKTER

Oplevelse, herunder ACTURE PARK

Øvrige projekter

Oplevelsesområdet har stået for 26 % af de registrerede møder, og omfatter: 
 

• Oplevelsesudvikling generelt, hvor der har været mange aktiviteter. Blandt disse 
 kan nævnes en ny oplevelsesrute langs Lillebælt, et nyt koncept om cykelruter i  
 Haderslev og ud på næsset, samarbejde med Christiansfeld om oplevelse af det  
 historiske vingesus samt fremvisning af Gram Slotsby og Aarø for Fredericia 
 Cruise som en del af en strategi for tiltrækning af en ny turistmålgruppe. HER har  
 afholdt projektnetværksmøder, inspirationsaftener og turismeudviklingsmøder, 
 og har desuden deltaget i detailkonferencer. 

• ACTURE PARK, omtales særskilt på side 16-17

• Gram Slotsby, der har haft officiel indvielse af det nyeste oplevelsesstrategi, 
 som skal være med til at styrke turismen og koblingen mellem by og slot, så flere  
 oplever begge dele. Gram Slotsby-gruppen har i 2017 arbejdet med at skabe en  
 større identitet som Slotsby, og sammen med Vision Gram blev idéerne i 2017 
 omsat til virkelighed. 

De øvrige projekter udgør 7%, og dækker over fire forskellige aktiviteter i 2017:

• Bestyrelsesnetværket, omtales særskilt på side 12

• Presse- og profilering, der dækker over en særlig indsats for at skabe fortæl- 
 linger i medier uden for kommunegrænsen. Dette område har haft lav prioritet i  
 2017, hvor der i stedet har været arbejdet med grundlaget for den nye og stærkere  
 branding af kommunen fremover.

• Jomfrustriprojektet, som HER aktivt har taget del i samt forskellige aktiviteter  
 afledt at dette centrale byudviklingsprojekt.

• Synliggøre stærke sektorer er en projektindsats, der handler om at skabe øget 
 tiltrækning af arbejdskraft og arbejdspladser på de områder, der allerede står 
 stærkt. HER har især deltaget i arbejdet med Haderslev som forsvarsklynge (ACE  
 Denmark), transport- og logistik og forskellige industrisektorer. 

Produktionscentrum og arbejdskraft

Iværksætteri og innovation

Dette område udgør 16% af den projektrelaterede mødeaktivitet, og dækker over:

• HR-netværket, omtales særskilt på side 12

• Metalindustri HER, omtales særskilt på side 12

• Danmarks produktionscentrum, som Haderslev Kommune og HER blev en del 
 af i forbindelse med optagelsen i Trekantområdet. Da industrien i Trekantområde 
 klarer sig bedre end landsgennemsnittet, giver optagelsen adgang til langt flere jobs 
 i industrien og en central placering,  så en stor koncentration af industriarbejds- 
 pladser ligger inden for pendlingafstand. Der arbejdes blandt andet med  
 implementering af industri 4.0 og hjælp til at få digitaliseringen ind under huden.

• Fremtidens arbejdskraft, et forløb der med udgangspunkt i virksomhedens  
 behov giver muligheder for at opkvalificere medarbejdere. Konsulenter stilles  
 til rådighed for at kortlægge kompetenceniveauet i virksomheden og samtidig  
 give sparring om, hvordan medarbejderne fagligt og personligt kan blive  
 dygtigere inden for nuværende og kommende arbejdsopgaver - både faglærte  
 og ufaglægte, der gerne vil have et kompetenceløft. Derudover giver deltagelsen  
 mulighed for sparring inden for HR-området.

Iværksætteri og innovationsområdet udgør med 51% ca. halvdelen af de registrerede 
projektmøder. Under iværksætteri og innovation findes:  

• Erhvervssparring HER, omtales særskilt på side 12

• StartHER omtales særskilt på side 18-20

• OPI LDL - Offentlig-Privat Innovation i Living Design Lab - er et projekt, hvor  
 Billund, Kolding og Haderslev kommuner samt erhvervskontorer går sammen om  
 at skabe samarbejde mellem det offentlige og private med formålet at udvikle  
 værdifulde løsninger på fire områder i det offentlige. Områderne fokuserer på  
 affald i det offentlige rum, indeklima i folkeskolerne, mit hjem som arbejdsplads  
 og det demensvenlige samfund. 

• Sundiværk, der startede som et toårigt projekt er blevet forlænget til 2020.  
 I projektet samarbejder UC Syd, Udviklingscenter Syd og startHER om at udvikle  
 de studerende på UC Syds innovative mindset og styrke deres kompetencer inden  
 for innovation, iværksætteri og forretningsforståelse.

Grafen viser de møde- 
aktiviteter, der er blevet 
registreret på forskellige 
projekter.  
Der har i alt været  
projektaktiviteter i 2017 
for 3.018.235 kr.
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2.642
solgte ATURE PARK 

produkter via  
webshoppen

29
partnere

21
produkter i  

webshoppen

104
ACTURE PARK- 

relaterede møder

62
tilbud og oplevelses- 

muligheder

TRAFIK PÅ ACTUREPARK.DK

Besøgende:

Sidevisninger:

Gns. besøgstid:

Juli

2.695

10.462

2,08 min.

August

13.893

33.919

1,09 min.

ACTURE PARK

Stort oplevelsesprogram i ”parken”
I 2017 havde ACTURE PARK et kraftigt udvidet program 
med oplevelser i forhold til sommeren året før. Partnerne 
bød godt ind med nyheder og ACTURE PARK stod direkte 
for udvikling og lancering af 3 nye stærke produkter, hvor 
køberinteressen var særlig stor: Rundvisninger ved Fighter 
Wing, Træn fodbold som en superligaspiller og ikke mindst 
Urban Zipline ACTURE PARK.

Danmark længste svævebane ”Urban Zipline 
ACTURE PARK” og mini-festivalen ”Moved BY”
Sammen med mange gode partnere stod ACTURE PARK 
med mini-festivalen Moved BY bag en af de største  
begivenheder under Trekantområdets Festuge fra 25. 
august til 3. september. Urban Zipline ACTURE PARK 
var med mere end 500 meters line Danmarks længste  
svævebane med start fra toppen af Siloen og landing på 
Haderslev Strand. I alt fik ca. 1.300 gæster mulighed 
for at opleve Haderslev og den flotte udsigt over havn 
og fjord fra øverste etage, og med et dejligt sug i maven. 
De første 1.000 billetter blev solgt inden åbningen, og i 
løbet af få dage måtte svævebanen melde udsolgt.

Urban Zipline, ACTURE PARK, gav en fantastisk lancering 
af ACTURE PARK både over for borgere og gæster udefra, 
og gav stærk trafik på hjemmesiden www.acturepark.dk i 
perioden. Samtidig vidnede svævebanen om den værdi, 
ACTURE PARK kan skabe med udvikling af kommercielle 
aktive oplevelser i tilknytning til de eksisterende faciliteter. 
En businesscase for drift af svævebanen blev udarbejdet til 
støtte for udviklingen af en permanent attraktion.

Det lykkedes at være synligt til stede ved Trekantområdets 
Festuge og at få lagt grundlaget for en engageret arbejds-
gruppe omkring udvikling af aktiviteter på havnen.

Markedsføring
Uden et reelt markedsføringsbudget var hjemmesiden 
og Facebook de primære markedsføringskanaler i 2017. 
Derudover leverede ACTURE PARK indhold til Destination 
Sønderjyllands magasin, hjemmeside og Facebook. Der 
blev trykt 10.000 foldere til distribution ved aktører og 
overnatningssteder i Sønderjylland, og synligheden hos 
partnere blev forøget - ikke mindst med stor velvilje og  
opbakning fra SønderjyskE.

Top 3 mest solgte produkter i Destination Sønderjylland
ACTURE PARKs produkter lå 9 gange i top 3 i Destination Sønderjyllands liste over mest sælgende produkter. 

april maj juni juli august september november

1. plads

2. plads

3. plads

Urban Zipline Fighterwing rundvisninger Træn fodbold med en superliga spiller

Ikke ACTURE PARK produktVeteranbanen Haderslev Vojens

Stort fokus på en løsning for fremtiden
ACTURE PARK havde i 2017 også stor fokus på at bevise 
samarbejdets styrke og projektets værdiskabelse. Der var 
brug for en ekstra kommunal bevilling til videreførelse af 
projektet efter projektperiodens ophør ultimo marts 2018, 
og der er behov for yderligere penge til markedsføring 
og udvikling i 2018 og årene frem. Derfor er der arbejdet 
på en række analyser til vurdering af mulighederne, og et 
professionelt advisory board bidrog med gode input.

ACTURE PARKs samfundsøkonomiske effekter
COWI leverede den samfundsøkonomiske analyse, som 
blandt andet vurderede, at en investering på 2.000.000 kr. 
i markedsføring af ACTURE PARK, som HER foreslog, ville
give en vækst i den samlede turismeomsætning på 7-8 %.
 

Allerede ved 0,5-1,0 % stigning vil investeringen hænge 
sammen for kommunen og medføre en vækst på 125.000 
nye besøgende årligt.

Opbakning til at komme videre i første omgang...
Efter god og konstruktiv dialog om videreudviklingen af 
ACTURE PARK viste byrådet opbakning til planerne om 
for alvor at begynde at sætte ACTURE PARK på landkortet 
fra 2018, omend på et lavere niveau end det oprindelige  
forslag og uden det lange perspektiv, som HER lagde op 
til. Der var løfte om, at ACTURE PARK bliver prioriteret højt 
i den kommunale udvikling generelt, så der blandt andet 
kan arbejdes med, hvordan de kommunalt ejede faciliteter 
kan bidrage med flere aktiviteter overfor turisterne.
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Iværksættere på 
startHER etagen

15
i 2017

0
i 2016

Deltagere til events  
& supportarrangementer

338
i 2017

175
i 2016

Innovation og iværksætteri
startHER
Flere frivillige aktører har i noget tid været i gang i  
Haderslev. De mange parter har i 2017 fundet sammen i 
et samarbejde, der skal fremme iværksætterkulturen og 
entreprenørskab og bevise, at der i Haderslev kommune 
kan opbygges Danmarks bedste iværksætter- og innova-
tionsmiljø. De mange interessenters vilje og virkelyst er 
blevet  til programmet startHER.

startHER tror på iværksætteren og den gode idé
startHER har faciliteret forløb, der giver iværksætteren 
overblik og mod til at springe ud i sin iværksætterdrøm. 
Vi støtter og hjælper iværksætteren med lokaler i et 
spændende opstartsmiljø, startHER etagen, med gratis 
rådgivning, et erfarent mentornetværk, brugbare værktøjer, 
adgang til risikovillig kapital og meget mere.

Kultur- og vækstskabere
I løbet af 2017 har startHER udarbejdet 4 kultur- og vækstskabere:

Erklærede mål

Målgrupper
I 2017 er finansiering, organisering og aktivitetsplan for startHER 2018 blevet etableret, 
og programmet har fået sit eget udtryk og et fælles visuelt ståsted, der er særegent, 
relevant, let genkendeligt, og som taler dynamisk til målgrupperne:

”
Vi vil styrke start-up-kulturen i Haderslev  
Kommune ved at facilitere starther iværksætter-
rejsen med startvejledning, sparring og rådgiv-
ning og en plads blandt andre iværksættere på 
startHER-etagen i Erhvervshuset”

”
Vi vil identificere talentet og iværksætter- 
potentialet ved at afholde 4 startHER-events 
med fokus på innovation og iværksætteri, hvor 
vi også inviterer vores netværk af mentorer og 
rådgivere til at evaluere på ideer, services og 
produkter fra etablerede og kommende 
iværksættere”

”
Vi vil med målrettet intraprenørskab tilbyde 
erhvervslivet en struktureret tilgang til at forløse 
medarbejdernes innovative evner og energi til 
mere vækst!”

”
Vi vil udvikle iværksætternes vækstpotentiale 
ved at sætte dem sammen med andre mere  
etablerede iværksættere, der kender deres udfor-
dringer og kan give dem kvalificeret sparring og 
rådgivning, og vi vil øge iværksætternes chance 
for overlevelse ved at tilbyde startHER-iværksætterne 
adgang til et professionelt bestyrelsesnetværk og 
mulig kapital”

Erhvervsinnovation hvor de tætte relationer og 
samarbejder med universiteter, erhvervsklynger og  
uddannelsessteder omsætter nye ideer fra entreprenører 
og intraprenører til produktviden, værdifulde nyskabelser 
og vækst for iværksættere og det etablerede erhvervsliv.   

IPR og kapital der er en støtte fra startHER i form af  
adgang til privat og offentlig kapital og lånemuligheder, 
blandt andet igennem stærkt partnersamarbejde med  
investorselskabet Heltemod & Hjerteblod i Haderslev. 
   

Know-how og rådgivning fra det allerede etablerede 
mentornetværk bestående af både offentlige og private 
erhvervsledere og virksomheder. startHER tilbyder altid 
sparring på hele iværksætterrejsen fra overvejelse om  
opstart til etablering af en professionel bestyrelse. 

Global marketing med fokus på forståelse for salg og 
markedsføring som et redskab til at vinde distributionen 
og skabe vedvarende omsætning, vækst, overlevelse og 
mulighed for at produktudvikle virksomheden.  

UDDANNELSER BORGEREERHVERVSLIVET IVÆRKSÆTTERE

Investeringer i start-ups fra 
Heltemod & Hjerteblod

2
i 2017

0
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Iværksættermøder

128
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94
i 2016

^
Deltagere til startHER-konferencen
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startHER iværksætterkonference
14. september 2017 slog startHER dørene op til en helt 
ny konference, hvor ca. 150 deltagere fordelt på iværk-
sættere, politikere, erhvervsledere, undervisere og ledere 
for skoler og uddannelser havde hevet en dag ud af 
kalenderen for at dyrke og styrke iværksætterkulturen i 
Haderslev kommune. Lokale iværksættere var med til at 

krydre dagen og inspirere til endnu mere iværksætteri og 
innovation ved at fortælle deres historier og give deres 
syn på forskellige temaer. 
På dagen blev der også uddelt 4 startHER priser powered 
by Heltemod & Hjerteblod, blandt andet til årets iværksætter 
og årets vækstvirksomhed. 

skoler og uddannelser

Der er blevet etableret samarbejder og startHER-partnerskaber med en række aktører 
på uddannelsesområdet:
 
• Fem 7.-10. klasseskoler

• Fire ungdomsuddannelser:
 Haderslev Handelsskole, Haderslev Katedralskole, EUC Syd og VUC Syd. 

• 3 videregående uddannelser: 
 UC Syd, Sundhedsuddannelsen og Lyddesign og 
 grafisk kommunikation.

Uddeling af startHER iværksætterprisen 2017.
Powered by Heltemod og Hjerteblod.

150 deltagere  - iværksættere, studerende 
og folk fra erhvervslivet

90%
VIL ANBEFALE ANDRE AT DEL-

TAGE I STARTHER EVENTS

PRESSE OG KOMMUNIKATION

Grundstenen til et  
uddannelsesnetværk og  
et strategisk innovations-
netværk mellem skoler, 
uddannelser og startHER 
er blevet lagt.
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LinkedIn
På HERs linkedIn-profil kan man finde opslag om kommende erhvervsarrangementer og netværksmøder, aktuelle 
nyheder og faglige debatindlæg, og siden bruges således kun erhvervsorienteret og til informationsdeling.

NYHEDSBREVE &  
SOCIALE MEDIER

NYHEDSBREV

• I 2017 blev der sendt 13 nyhedsbreve ud.

• Til 771 unikke modtagere.

• Med en open-rate på gennemsnitlig 46,1%

Nyhedsbrev
I det elektroniske nyhedsbrev kan medlemmer og andre interesserede læse om, hvad der 
rører sig på erhvervsområdet. Det er store og små nyheder, netværk, informationer om 
arrangementer, tilbud fra medlem til medlem med mere.

Nyhedsbreves sendes ud hver måned og 
som ekstraudgaver.

Facebook
HER har siden starten af 2016 været til stede på facebook. Siden bruges til at poste opslag med informationer omkring 
projekter og arrangementer, dele relevante, inspirerende opslag fra medlemsvirksomheder og andre samt vise lidt 
af hverdagen på kontoret.

771 unikke modtager af nyhedsbrevet

540 følgere på Facebook

507 følgere på LinkedIn
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