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OPLEVELSESNETVÆRKETS
UDVIKLINGSPAKKER 2021
Oplevelsesnetværket er for alle, som arbejder med at give Haderslev kommunes gæster de bedste
oplevelser. Det er et netværk, hvor der er fokus på at skabe et større og styrket kendskab til vores
oplevelser, og hvor der skabes nye og spændende oplevelser på tværs af aktører og bygrænser.
Som medlem af oplevelsesnetværket kan du vælge i mellem 3 forskellige udviklingspakker.
Udviklingspakkerne er lavet til oplevelsesaktørerne i Haderslev kommune og består af mange udviklings- og markedsføringsmuligheder. Det er sammensat så fleksibelt, at man selv kan vælge hvilke
elementer, man ønsker at have med i sin udviklingspakke og de består også af opgraderinger i
form af besparelser på annoncering i Haderslev Turistmagasin 2021.

Klik HER, for at få en videopræsentation af de forskellige udviklingspakker.
Er du medlem af Haderslev Erhvervsråd (HER) og oplevelsesaktør, er du automatisk med i
Oplevelsesnetværket. Er du ikke medlem? Så kan du blive medlem af oplevelsesnetværket for
mellem 300-1500 kr. og derved få en række fordele via udviklingspakkerne.
Ved valg af udviklingspakker har du mulighed for at blive markedsført på følgende platforme:

Rigtig god fornøjelse med dit valg af udviklingspakke
Vi glæder os til at samarbejde med dig om at markedsføre alle de gode oplevelser, vi har i Haderslev
kommune via de to stærke brands VisitHaderslev og ACTURE PARK og give alle vores gæster en rigtig
god og uforglemmelig oplevelse.
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Medlemskab af HER/Oplevelsesnetværk

kr. 6.000 ex. moms

kr. 11.000 ex. moms

1:1 vejledning i den sønderjyske
Bookingportal
Tutorial i Kultunaut, Airbnb
og Tripadvisor
Kompetenceudvikling
Nyhedsbrev med skræddersyet indhold
Eksponering af dine arrangementer
i kalenderfunktioner via Kultunaut
VisitHaderslev online partnerkit
Online markedsføringskampagner, der
synliggør VisitHaderslev generelt
1 x årlig omtale og link/tag til dit produkt
på VisitHaderslevs Facebookside
SEO-venlige tekstbeskrivelser af
dit produkt til Guide Danmark

Alle elementer fra bronze-pakken

Alle elementer fra bronze-pakken

+ UPGRADE
3 x årlig omtale og link/tag til dit produkt
på VisitHaderslevs Facebookside

+ UPGRADE
4 x årlig omtale og link/tag til dit produkt
på VisitHaderslevs Facebookside

2 x årlig omtale og link/tag til dit produkt
på VisitHaderslevs instagram

4 x årlig omtale og link/tag til dit produkt
på VisitHaderslevs instagram

Plads i artikel med overordnede tematiserede emner valgt af VisitHaderslev

SEO-optimering - foranalyse inkl.
mundtlig gennemgang af Digital Succes

SEO-optimering - foranalyse inkl.
mundtlig gennemgang af Digital Succes
Analyse af hvordan din hjemmeside kan
søgemaskineoptimeres.

Halvside redaktionel annonce i
VisitHaderslevs turistmagasin 2021*
Værdi: kr. 4.000
- Oplag 20.000
- Integreres online på flere platforme

Halvårs rapport over besøgstal på
produktside på visithaderslev.dk

Analyse af hvordan din hjemmeside kan
søgemaskineoptimeres.

Tematiseret artikel om dit produkt til
brug på VisitHaderslev.dk samt SoMe
inkl. kampagne på Facebook.
1 billede inkl. overskrift på forsiden af
skærmene ved infopoints
Ekstra synlighed af op til 6 biprodukter i
sammenhæng med dit hovedprodukt på
VisitHaderslev.dk
Topmessage på hjemmeside

Bemærk: fortrinsret for aktuel vigtig
samfundsrelateret information

Mulighed for tilkøb af annonce i Haderslev
Turistmagasin 2020. Priser findes i tillæg med
annoncepriser.

*Mulighed for opgradering til andre annonceformater.
Særlige priser for sølv og guld udviklingspakker findes i tillæg med annoncepriser.

Helside redaktionel annonce i
VisitHaderslevs turistmagasin 2021*
Værdi: kr. 7.500
- Oplag 20.000
- Integreres online på flere platforme

POINTSHOP
FOTOPAKKE

PR MARKEDSFØRING

FACEBOOK ANNONCE

Fotopakke med min. 3 fotos til brug på HER’s
og aktørens egne platforme.

Udformning af én presseomtale relateret til dit
VisitHaderslev produkt.

Facebook annoncekampagne fra
VisitHaderslevs profil og med dit
produkt og hjemmeside i fokus.

Fotograf kobles på i 3 timer i alt. Billeder redigeres og
leveres til aktør og HER til frit brug.

Pris: 35 point
MARKEDSFØRING TIL
TUROPERATØRER
Et produkt med i tilbudshæfte,
som sælges ind til busselskaber
og foreninger.

Pris: 10 point
SEO-OPTIMERING
EKSEKVERING

På baggrund af din foranalyse udføres
optimering af eksisterende sider på dit website
mod relevante søgeord.
Udføres af Digital Succes
Der tages forbehold for eventuelle systembegrænsninger

Pris: 15 point

Udarbejdes i samarbejde med
marketingmedarbejder.

Pris: 10 point

Udarbejdes i samarbejde med
marketingmedarbejder.

Pris: 10 point

VIDEO MARKEDSFØRING

SOME VEJLEDNING

Produktion af mindre kendskabsvideo
op til 15 sekunder til brug på Visit
Haderslevs Facebook side
samt eget brug

45 minutters én til én vejledning ud fra dit niveau.
Hjælp til opsætning af Facebook, Business Manager, tips til annoncering, billedformater og andre
gode råd til erhvervsbrug.

Pris: 40 point
WEB MARKEDSFØRING
Foto på forsiden af hjemmesiden
www.visithaderslev.dk i 2 uger.

Bemærk: aktør skal selv levere foto og falder det
sammen med en sæson (jul, sommer, efterår etc., så
skal fotos relatere hertil). OBS! Begrænsede pladser,
derfor efter først til mølle princip.

Pris: 5 point

Pris: 10 point
INSTAGRAM MARKEDSFØRING
Instagram annoncekampagne fra
VisitHaderslevs profil og med dit
produkt og hjemmeside i fokus.
Udarbejdes i samarbejde med
marketingmedarbejder.

Pris: 5 point

Betingelser: Brug af point er under eget initiativ og ansvar, og skal bruges i 2021. Der er ingen tilbagekøbsret.
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ACTURE PARK
Har du ACTURE PARK DNA?
ACTURE PARK er et brand, der samler mere end 50 aktiviteter med action i Haderslevområdet. Som partner er du med til at samarbejde om markedsføring og skabe flere og bedre aktive oplevelser. Den primære målgruppe er 15-50 årige med en aktiv livsstil, der er på ferie eller bor i Syddanmark. Som partner i
ACTURE PARK får du en række fordele, som styrker din aktivitet.
Markedsføringen sker gennem ACTURE PARKs egne kanaler, VisitHaderslev og Destination Sønderjylland.
ACTURE PARKs webshop er integreret med booksonderjylland.dk
ACTURE PARK er et fast element i Haderslevs turismesatsning, som drives af et team under Haderslev
Erhvervsråd.
I 2020 blev ACTURE PARKs hjemmeside besøgt mere end 100.000 gange
til potentielle gæster, vi fik mere end 300 nye følgere på Facebook,
og i 2021 arbejder vi på at kunne se hvor mange der viser interesse
i at booke jeres produkt via ACTURE PARKs hjemmeside.

LIGHT

MEDIUM

HEAVY

Medlemskab af
HER/oplevelses
netværket

1.000 kr.

3.000 kr.

Facebook kampagner

1

1

Udarbejdelse af pressemeddelelse om din oplevelse
i relation til ACTURE PARK

1

2

PARTNERPAKKER 2021
Partner side med info, beskrivelse, coverbillede og links
Velkomstkit (beachflag, klistermærker, aktørguide, online markedsføringskit til nye aktører samt eventuelle opgraderinger til ældre aktører)
Oversættelse af produktbeskrivelse til tysk og engelsk
(til brug på acturepark.dk)

Markering af aktivitet på ACTURE PARK oversigtskort
ACTURE PARK kridtspray logo-”splatter”

Filmklip til sociale medier

1

Annoncebanner på acturepark.dk
(af 3 ugers varighed samlet set)
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