


ÅRSRAPPORT 2021
• De lokale virksomheder har klaret 

sig bedre gennem coronatiden,
end de fleste andre steder.

• Der opleves vækst i projekter 
og byggerier fra både lokale og 
eksterne investorer.

• Antallet af overnatninger 
sætter rekord og er steget med
9% siden VisitHaderslev blev
en del af HER.

• Udvalget af restauranter og 
butikker er udvidet og fornyet.

• Flere virksomheder end tidligere 
gør brug af muligheder for støtte 
til omstilling og udvikling. Mange 
får hjælp til nye bestyrelser.

• Iværksætteriet har tendens til 
fremgang, både målt på antal
jobs og overlevelsesgraden.

OMSTILLING TIL VÆKST
Aldrig har så mange lokale 
virksomheder været klar til vækst, 
som i 2021 – i hvert fald hvis det måles 
på, hvor mange virksomheder, der 
har fået hjælp til udvikling, digitalisering, 
grøn omstilling, ny bestyrelse og mange
andre aktiviteter, der peger mod
omstilling og vækst.

Trods corona har turisme- og handels-
livet præsteret over al forventning,
med overnatningsrekord, nye butikker
og en markant tiltrækning af store 
kædebutikker.

Samtidig har Kommunalbestyrelsen fået
et vækstudvalg med fokus på bosætning, 
uddannelse og arbejdspladser, og 
den kommunale organisation er blevet 
udviklet og har tiltrukket nye direktører
fra stærke erhvervskommuner.

Med 620 medlemmer er deltagelsen
i HER-netværket og opbakningen til 
erhvervsudviklingen helt i top, også
når vi sammenligner med andre 
erhvervsråd.

Erhvervslivet og Kommunen står derfor 
med et rigtig flot udgangspunkt, når der 
her i foråret 2022 skal lægges
nye planer og en ny erhvervsstrategi. 
Virksomhedernes input hertil er meget 
vigtige, så HER vil vi lytte godt efter!



Hjælpe virksomhederne
• Digitalisering
• Bæredygtighed
• Forretningsudvikling

Fokusere på
• Handel og turisme
• Iværksætteri og innovation
• Uddannelse og arbejdskraft
• Arbejdspladser og produktivitet

Medvirke til branding
• Den aktive destination
• Forsvarskommunen
• Tiltrækning af virksomheder
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Antallet af medlemmer HER
har været i vækst, og især de 
seneste år har HER oplevet
en stor tilgang af medlemmer.
I 2021 var der i alt 620 
medlemmer af HER. Fra 2018 
til 2021 var der en stigning på 
181 nye medlemmer af HER. 

INTERESSE FOR DETAIL 
OG OPLEVELSE
Dertil var der medlemmer, der 
havde særlig interesse for 
detail og oplevelse. Se tallene i 
bunden til højre, hvor der er 
antal på de medlemmer, der 
havde særlig interesse for 
detail og oplevelse. 
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ERHVERVSUDVIKLING
OG TILTRÆKNING



UDVIKLING AF 
TILTRÆKNINGSSTRATEGI
I 2021 blev der arbejdet
meget med at 
professionalisere og udvikle 
arbejdet med at tiltrække 
flere virksomheder til 
kommunen. Det skete blandt 
andet gennem et endnu 
tættere samarbejde med 
Haderslev Kommune med 
møder hver tredje uge 
omkring udviklingen.
Gennem 2021 havde HER
kontakt til 13 potentielle
virksomheder, som viste 

interesse for at flytte deres 
virksomhed til kommunen.
Det resulterede i 2 
virksomheder, der valgte
at flytte deres virksomhed til 
kommunen. Denne kontakt 
skete igennem netværk og 
personlig kontakt med
HER’s konsulenter.

MERE TILTRÆKNING
PÅ TEGNEBRÆTTET
Et andet initiativ der blev 
gjort i 2021 var, at
HER.dk fik en opdatering,
hvor det nye design havde 
klar fokus på tiltrækning.

På siden vises der både 
inspiration til, hvad det er, 
man får som virksomhed, og 
hvad man får som borger i 
Haderslev kommune. Samtidig 
blev der arbejdet på en 
tiltrækningskampagne i 
samarbejde med lokale 
bureauer. Kampagnen er 
online nu og består af videoer 
af lokale erhvervsdrivende,
en landingside på HER.dk, 
sponsorerede opslag til de 
sociale medier, den personlige 
kontakt fra HER’s konsulenter 
og meget mere.

TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER

Se videoen HER

https://www.youtube.com/watch?v=jDXsuWhLvto


ERHVERVSUDVIKLING

MATCH-MAKING
Medlemmer HER har 
mulighed for at møde
hinanden gennem forskellige 
netværk eller hvis de bliver 
matchet af en af HER’s 
konsulenter med en anden 
medlemsvirksomhed. 
Det medvirker til, at 
medlemmer samarbejder
og handler med hinanden. 
HER’s udviklingskonsulenter 
lavede matchmaking mellem
19 virksomheder i 2021.

BUSINESS MODEL CANVAS
Gennem året fik flere 
virksomheder udarbejdet en 

BMC med sparring fra
HER’s konsulenter.
Modellen bruges både af 
iværksættere og etablerede 
virksomheder til at sætte 
retning for virksomheden
og gøre det klart, hvad mål
og visioner er.

DIGITALE FORLØB 
Gennem Erhvervshus 
Sydjylland fik ni virksomheder 
hjælp til digitalisering og 
automatisering, hvilket
var det område, som flest 
efterspurgte om hjælp og 
sparring til hos EHSYD. 
Desuden var der 30 ansøgere 

til SMV:Digital, hvoraf 13 
virksomheder fik tilsagn. 

MARKETINGPAKKER
Yderligere 10 virksomheder
fik gavn af marketingpakkerne, 
som blev til i forbindelse med 
corona. Det betyder, at i alt 47 
virksomheder gennem 
ordningen har fået rabat på 
marketingtiltag, der blev udført 
af lokale virksomheder, der 
hjalp til ydelser som fx fotos, 
SEO, sociale medier og meget 
mere.

SAMARBEJDE, DER UDVIKLER
Erhvervshus Sydjylland (EHSYD) og HER havde 
igen i 2021 arbejdet tæt sammen for de fælles mål 
om at udvikle lokale virksomheder. Samarbejdet 
resulterede i: 

• 10 sambesøg hos lokale virksomheder

• 26 virksomheder var i forløb

Forløbene handlede bl.a. om grøn omstilling,
eksport, digitalisering og automatisering.

31
KORTE 

FORLØB

26
FORLØB

10
SAMBESØG



MØDER DER UDVIKLEDE

Gennem 2021 kom der igen 
gang i de fysiske møder – med 
færre restriktioner i længere 
perioder blev det igen muligt 

for HER’s konsulenter at 
komme ud og besøge 
medlemmerne til fysiske 
møder. 
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UDVIKLING I PRIVATE 
ARBEJDSPLADSER 
2019-2020

Der var en relativ god udvikling i private arbejdspladser fra 
2019-2020 i forhold til andre kommuner og landsgennemsnittet. 



SPØRG EFTER HJÆLP,
OG DU FÅR DET HER 
For 2 år siden startede Eric sin 
virksomhed Zapp – en start-up 
virksomhed, der formidler 
ladestandere til elbiler. Zapp har 
været i en rivende udvikling og 
eksempelvis lige ladet en aftale 
med Københavns Lufthavn. I 
udviklingen af Zapp, har Eric gjort 

brug af HER, og som han ofte 
siger: Hvis du spørger om hjælp 
hos HER, så enten hjælper de selv 
eller finder en sparringspartner til 
mig, som kan. Til højre kan du se 
eksempler på, hvad Zapp har søgt 
om hjælp til gennem HER.

Ved HER kan man altid 
spørge om hjælp og 

sparring. De finder altid en 
løsning eller nogen, der 
kan hjælpe mig videre

Personlig 
erhvervs-
sparring

Klippekort til 
iværksættere 

BEST.SYD

Advisory 
board

En plads på 
startHER-

etagen 

z

Matchmaking 
med andre 

virksomheder

Professionel 
bestyrelse

Lokaler

Netværk

z

Rekruttering

- Indehaver af Zapp, Eric Scharnowtski



Figuren viser kendskabsgraden blandt ikke-medlemmer af HER.
Hele 72% af virksomhederne har en grad af kendskab til HER.
Det er en stigning siden 2018, hvor andelen var 64%
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Figuren viser sammenhængen mellem kendskab og interesse for Haderslev 
Erhvervsråd. Iøjefaldende er det, at der er en stor interesse, men der mangler 
kendskab omkring erhvervsservice. Kendskabsgraden skal der arbejdes på i 2022.
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FLERE HAR INTERESSE 
OG KENDSKAB TIL HER
Hvert år laves der en undersøgelse
for at tage en føler på, hvor HER er
i forhold til hhv. medlemmer og
potentielle medlemmer.
Hvert andet år er det en tilfredsheds-
analyse, der laves blandt medlemmer,
og hvert andet år er det, som i år,
blandt ikke-medlemmer, der blev lavet 
en kendskabsanalyse.

Ud fra analysen kan det ses,
at kendskabet til HER blandt ikke-
medlemmer er steget siden 2019,
og interessen for erhvervsservicen
er høj. Dog viser det sig også, at 
kendskabet til den sparring, man
kan få HER kan forbedres blandt
ikke-medlemmer.

DET BLEV VI KLOGERE PÅ:

• 72% har et kendskab til HER

• 79% har medlemspotentiale. Heraf udviser 40 af 
respondenterne et meget tydelig medlemspotentiale.

• 53% søger vejledning hos private rådgivere, og 39% 
benytter andre ledere i det personlige netværk som 
vejledere.

• 78% er interesserede eller meget interesserede i at 
deltage i netværk. Mens 59% havde forudgående 
kendskab til tilbuddet.



FRA VERDENSMÅL

TIL HVERDAGSMÅL



FORSTÅELSE OG 
ADFÆRDSÆNDRING
For andet år i træk kørte forløbet
”Fra Verdensmål til Hverdagsmål”,
hvor 15 nye virksomheder havde 
besluttet, at de ville arbejde mere 
strategisk med FN’s 17 Verdensmål.
Med forløbet udså deltagerne sig 
specifikke mål, der tog afsæt i deres 
egen virksomhed, som de vil arbejde 
med fremover. Alle med et mål om at 
ændre adfærd. 

WORKSHOPS OG PERSONLIGE 
SPARRINGSMØDER
Forløbet var bygget op af fire 
workshops, hvor deltagerne fik 
inspirerende oplæg, satte sig specifikke 
mål og gjorde det klart, hvad de vil 
arbejde med fremover. 

Mellem hver workshop fik deltagerne 
personlig sparring fra HER’s 
konsulenter og MG Udvikling, som var 
eksterne partnere på projektet. 

FRA VERDENSMÅL
TIL HVERDAGSMÅL



FRA VERDENSMÅL
TIL HVERDAGSMÅL
HER gør også mange 
ting selv for at 
efterkomme FN’s 
Verdensmål. HER på 
siden kan du se et
udsnit af initiativerne.

GLOBAL COMPACT 
MEDLEMSKAB
HER er også en del af 
Global Compact for at 
sætte et endnu større 
fokus på Verdensmålene. 
Gennem netværket får 
HER netværk, viden og 
inspiration, som tages 
videre til medlemmerne.

11
HaderslevHandler
og HaderslevGaver
støtter det lokale 

handelsliv

17
HER bygger bro

mellem virksomheder
via netværk og 
matchmaking

8
Ansættelse af 

nyuddannede, unge 
medarbejdere og bruger 
meget tid på at udvikle 

dem

3
Onboardingforløb til
nye medarbejdere, 
iværksættere og 

praktikanter

4
Første elev i 

HER

12
Ansvarlig 

sortering af 
affald

13
Formidling af viden 

omkring bremsning af 
klimaforandringerne



IVÆRKSÆTTERI



startHER
iværksætterrejsen
Gennem startHER har
iværksættere og selvstændige 
muligheden for sparring og 
vejledning, så de undgår at
lave typiske fejl, når de er i 
deres opstartsperiode.
10 iværksættere havde i 2021
plads på startHER-etagen,
hvor der især var fokus på
at skabe netværk mellem 
virksomhederne, 1:1 sparring

og Business Model Canvas. Der blev 
uddelt 41 klip til klippekort med 
gratis vejledning fra lokale 
rådgivere. Denne sparring og hjælp 
fra HER er der blevet lavet en 
analyse på baggrund af, hvortil alle 
iværksættere er enten tilfredse eller 
meget tilfredse med deres forløb. 
Samtidig svarer 75%, at forløbet
har haft stor betydning for deres 
virksomheds vækstmuligheder.

Haderslev kommune ligger vi i den øverste tredjedel, 
når det kommer til, at vores iværksættere skaber jobs
(Iris Group 2021).

JOBSKABELSE I IVÆRKSÆTTER 
VIRKSOMHEDER

RANGERING
Over landsgennemsnittet
Landsgennemsnittet
Under landsgennemsnittet



startHER
nyt forløb
FLERE ONLINE TILBUD
TIL IVÆRKSÆTTERE
Entreprenerdy og 
Iværksætterdanmark kom til
i 2021 – to unikke muligheder
for iværksættere, hvor de
fremover kan udvikle sig
selv og deres virksomhed.
Med Entreprenerdy fik dem,
der gik med drømmene og 
nystartede virksomhedsejere
gratis adgang til et intensivt

forløb, der rustede dem til at træffe 
de vigtige beslutninger, der er i 
opstartsfasen med en ny virksomhed. 

Iværksætterdanmark er et
initiativ af Erhvervsstyrelsen,
hvor iværksættere fik gratis adgang 
til skræddersyede workshopforløb –
både for nybegyndere og de mere 
garvede. Projektet kører til udgangen 
af 2023.

Gennem startHER har jeg fået 
modet til at starte min egen 

virksomhed.
Den sparring og de muligheder, 

der har været, har rykket mig og 
min virksomhed helt vildt meget.

Karina Jensen
Indehaver – Podcast fra A-Z & foredrag



FREMTIDENS 
IVÆRKSÆTTERE FRA
ungdomsuddannelserne
150 elever fra Det Blå Gymnasium, 
Haderslev Katedralskole og for 
første gang også ved Teknisk 
Gymnasium hos EUC i Haderslev 

deltog i efteråret i en serie
af tre events, som klædte
dem på at tage skridtet ud
i iværksætterrejsen. 

Det første event handlede om idégenerering. 
Her skulle eleverne tænke kreativt og komme 
på nye virksomhedsideer og produkter.

Til event nummer to lærte eleverne at 
pitche deres virksomhedsideer, så de var 
klar til det sidste og afgørende arrangement. 

Årets sidste event omhandlede Dig & din idé.
Eleverne skulle til det sidste event pitche
deres ideer foran dommere fra 
erhvervslivet, og en vinder skulle kåres. 



”Det mest givende projekt jeg 
har været involveret i, i de 15 

år jeg har været på HaKa”

Om de tre events har underviser på 
Haderslev Kantdralskole, Knud Ditlev 
Nielsen, sagt følgende: 



MERE SYNLIGHED
FOR startHER
Endnu flere skal gøres opmærksomme 
på alt den hjælp, der er at hente 
gennem startHER. Derfor blev der
i 2021 taget ekstra initiativer for at
nå ud til en bredere målgruppe.

Det blev eksempelvis til en ny
profil på Instagram, hvor lokale
iværksættere har løbende take-over
og viser deres hverdag frem.

Der kom reklamer i biografen, et banner 
på gavlen af HER’s egen bygning, 
skrevet pressemeddelelser og lavet 
podcasts, hvor iværksættere fortalte 
om deres rejse. Blot for at nævne nogle 
eksempler. 

NYT PODCASTUNIVERS
2021 blev også året, hvor HER og 
startHER fik deres egen podcast. I 2021 
omhandlede det primært iværksættere 
og deres mod til at tage springet ud i 
iværksætterejsen. Der blev i alt 
produceret 10 afsnit i 2021, hvor 
iværksætteren Karina Jensen var hyret 
ind til at producere dem.
Hør alle afsnit HER.

Se videoen HER

https://anchor.fm/her-podcast
https://www.youtube.com/watch?v=ECrzSpWBZ8E


CROWDFUNDING
De tre førende organisationer
og frontpersoner for crowdfunding
i Danmark steg sammen med
deltagerne ombord på Fjordbåden 
Helene i sensommeren, hvor de
inspirerede til, hvordan crowdfunding
både kan bruges til at rejse kapital, 
markedsføring, teste om der er et 
kundegrundlag og skabe et helt 
community omkring ens produkt 
allerede inden, det er blevet til
en realitet. 

IVÆRKSÆTTERI FOR LEDIGE
I samarbejde med Jobcenter Haderslev 
blev de første ”Iværksætteri for ledige” 
møder afholdt.
Her hørte de ledige om deres 

muligheder for at starte op som 
selvstændige. 33 deltog i møderne, 
hvoraf 3 endte med at få plads på 
startHER-etagen og satsede på vejen 
som selvstændig. 

MØD RÅDGIVERNE
Iværksættere har tit brug for et godt 
råd. Men er det revisoren, advokaten, 
forsikringen, markedsføringsspecialisten, 
man skal bruge sine penge på?
Til ”Mød rådgiverne” fik 42 iværksættere 
muligheden for at møde alle slags 
rådgivere til en mini-messe. Her kunne 
iværksætterne få svar på deres 
specifikke spørgsmål og finde ud af 
hvilke rådgivere, de skal tage fat i 
fremover, når de har brug for et godt 
råd.

ARRANGEMENTER, DER

inspirerede



ARRANGEMENTER 
OG MØDER



MØDER MED OMTANKE
2021 bød på endnu et år med corona, 
men heldigvis med færre restriktioner. 
Derfor blev det eksempelvis igen 
muligt at deltage i netværks- og 

styregruppemøder.  Når der i perioder 
var strammere restriktioner, gjorde 
HER igen brug af online møder og 
webinarer for medlemmerne. 
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Go kart dyst - 25 hold, 116 deltagere Employer branding møde - 16 virksomheder

Netværkscafé hos Bo Michelsen – 58 deltagere Standpunkt - 93 deltagere

Online nytårskur - 206 deltagere Foredrag med Kristian Albæk - 120 deltagere

ARRANGEMENTER
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FASON
Et faglidt og socialt netværk, for dem, 
som gerne vil have et større lokalt 
netværk. I 2021 mødes netværket 2 
gange med temaerne: Firmaidræt og 
grafisk facilitering.  

INNOVATION PÅ 
UNGDOMSUDDANNELSERNE
Et samarbejde mellem HER og 
ungdomsuddannelserne i Haderslev, som 
bringer innovationsforløb og
”Mød din karriere” til de studerende.

BEST.SYD – BESTYRELSESNETVÆRKET
I 2021 var der 54 kandidater, mens 28 virksomheder i Haderslev kommune
søgte om hjælp fra netværket. Heraf fik 5 et advisory board, 4 fik en 
sparringspartner, 2 en bestyrelse og 12 er stadig i proces. 

HR-NETVÆRK
Netværket mødes fire gange i 2021, hvor de 
behandlede emner som tiltrækning af 
medarbejdere og automatisering i 
administration. Netværket består af 20 
engagerede HR-ansvarlige 
fra SMV-virksomheder i 
Haderslev kommune.

MÅLRETTEDE NETVÆRK

AFSÆTNINGSNETVÆRKET
Et fælles udviklingsprojekt mellem URS og 
de 4 sønderjyske erhvervsråd – her hjælpes 
små fødevareproducenter bedre på 
markedet og til mere forretning.

7 FAGLIGE INDUSTRI-NETVÆRK
På tværs af Trekantområdet kan industrien nu 
netværke fagligt om: AM/3D Print, CSR og Co2 
regnskaber, IIOT, Hygiejnisk design, VR/AR i 
salget, Digitalisering, Bæredygtig produktion



NETVÆRK, NETVÆRK, NETVÆRK!

OPLEVELSESNETVÆRKET
Netværket er for alle med interesse
for oplevelses- og turismebranchen i Haderslev 
kommune. I 2021 var der fokus på at give 
aktørerne mere information om området og 
mere information om outdoor og online 
muligheder. Eksempelvis gennem workshops og 
en Facebook-gruppe. I 2021 var der fokus på 
udviklingspakker, kendskabsvideoer, outdoor
oplevelser og online bookingportaler.

GRAM HANDEL HER
Netværket har til formål at fremme handelsaktiviteter 
og udvikling i Gram. I 2021 fik netværket, trods corona,
sat gag i mange forskellige aktiviteter. Et af
initiativerne var Sammen i Gram, som blev taget godt 
imod lokalt. I netværket er der 30 medlemmer, hvor 
specielt det lille udvalg af frivillige kræfter sikrer 
mange gode initiativer gennem hele året. 

VOJENS HANDEL HER
I 2021 blev Vojens Handel HER officielt en del af HER og fik i den
forbindelse deres eget logo. Netværket er siden hen vokset med 12 medlemmer, så 
der nu er 36 medlemmer i alt. BID – et udviklingsprojekt for bylivet – blev en 
realitet, og gav mange nye initiativer og frivillige kræfter til byen. Der blev også 
oprettet en Facebook-side, som kan inspirere byens borgere til at bruge byen mere. 
Fra marts til december kom der 872 følgere til siden. 

Foto: Kim Møller Kjær



TURISME OG 
OPLEVELSE



TURISMESERVICE
FIRE NYE INFOPOINTS 
I 2021 kom der fire nye infopoint
til med placeringerne: Meny, 
Sønderballe Strand Camping, 
Deutsche Bücherei Haderslev,
og i Apotekergade, lige over for 
Domkirken. 

Placeringen over for Domkirken 
betød blandt andet, at Haderslevs 
butikker havde bedre mulighed for 
at henvise turister til mere 
information, mens lokale fik 
muligheden for at lave mindre 
udstillinger i lokalet. 2021 bød 
således på udstillinger omkring 
bogudsalg, ACTURE PARK, 
Fjordbåden Helene, Hertug Hans 

udstilling bare som nogle eksempler.
Apotekergade er endnu et eksempel 
på, hvad man kan, når man arbejder 
på tværs af virksomheder, foreninger 
og lokale frivillige.

TURISTMAGASINET BLEV 
LEVENDE ONLINE
Udvalgte siger blev også mere 
levende i den online version, hvor der 
blev gjort brug af interaktive 
funktioner for at inspirere turister 
yderligere til at udforske alle de 
aktiviteter, der er i området. 
Se den HER.  

https://indd.adobe.com/view/e1dd9e6b-b462-4024-b777-89daf9b90f8a


BESØG OS!
Gennem året blev der kørt hele seks 
kampagner, der bidrog til at inspirere,
give tilbud, orientere og i sidste ende 
tiltrække besøgende. Det blev til en 
ACTURE PARK dyst med tre videoer,
der klarede det flot på de sociale medier; 
flere gamification spil, der generede

mange mails til et nyt nyhedsbrev med 
lokale deals, der sendes ud fire gange i året; 
og et magasin til touroperatører og 
busselskaber med ture, der passede direkte 
til deres målgruppe.

Julens gamification spil Udforsk oplevelser på
VisitHaderslev.dk

Nyt nyhedsbrev 
med gode deals 

Inspiration på 
Facebook og Instagram

ACTURE PARK dysten

Se videoen HER

https://www.youtube.com/watch?v=ECrzSpWBZ8E


2021 blev et godt år for turismen i 
Haderslev. Overnatningstallet 
satte rekord og overgik
dermed rekordåret 2019. I alt 
748.302 overnatninger har 
VisitDenmark registreret
i sin årsopgørelse. Det var 48.046 
overnatninger flere end i 2019, 
hvor turismen ifølge 
VisitDenmark skabte omsætning 

på mere end 1,2 milliarder kroner 
alene i Haderslev kommune. 
Tallet er desuden hele 66.464 
overnatninger bedre end i
2020, hvor corona ramte. 
Mange parametre spillede en 
rolle i den store stigning.

Blandt andet, blev outdoor
turisme meget populær, og i en 

kombination med VisitHaderslevs
kampagner og aktørernes hårde 
arbejde, kunne vi tiltrække mange 
turister og levere gode 
overnatningstal.
Danskerne stod for 511.310 
overnatninger, mens tyskerne 
bookede campingplads, hotel eller 
anden overnatning 214.500 gange. 

POSITIVE 
OVERNATNINGSTAL
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ET HURTIGT OVERBLIK

• 748.302 overnatninger i Haderslev 

kommune i 2021

• 66.464 flere overnatninger i 2021
end i 2020

• 511.310 danskere overnattede i Haderslev 
kommune i 2021.



AKTØRERNE FIK
MERE VIDEN
AKTØRERNE SÅ OMRÅDET PÅ NY
Syv videoer blev produceret for at 
inspirere kommunens oplevelsesaktører 
til at sende
deres gæster videre rundt i vores dejlige
område. Videoerne kan ses igen og igen 
af aktørerne, også når de får nye 
medarbejdere.

WORKSHOPS TIL UDVIKLING
Aktørerne fik inspiration til at udvikle 
deres virksomhed og give mere værdi til 
deres kunder.

Det fik de blandt andet gennem følgende 
arrangemneter: 

• Sæson Kickoff "Sådan sikrer du din 
forretnings overlevelse i en corona-tid 
med kreativitet og fornyelse" med 
Johanne Bugge

• Bookingportaler med Orange Elevator

• Natur og Cookies som en del af din 
forretning med DGI og Digital Succes.

Se videoen HER

https://www.youtube.com/watch?v=ECrzSpWBZ8E


NYE PRODUKTER
NY GUIDET TUR I 
HERTUG HANS’ 
FODSPOR
I 2021 blev der i 
samarbejde med lokale 
guider lavet i anledningen 
af hans 
500 års fødselsdag.

GUIDE-SELV-TURE
Hvis man i stedet ønskede 
at opleve kommunen på 
egen hånd, kunne man 
gøre brug af de 
opdaterede og
udvidede guide-selv-

ture, som ligger gratis 
tilgængeligt på 
VisitHaderslevs
hjemmeside.
Find dem HER

ÅRØ FIK DERES HELT 
EGEN SIDE PÅ 
VISITHADERSLEV
Interessen for den lille ø i 
Lillebælt er stigende, og 
derfor var det også 
nærliggende, at de skulle 
have deres egen side, 
hvor turister kunne finde 
inspiration til deres tur.
Se siden HER

VIL DU SPILLE 
DISCGOLF? 
Udlejning af discgolf 
udstyr blev en realitet i 
samarbejde med Discgolf 
klubben i Haderslev i 2021. 
Interesserede kan dermed 
leje udstyret hos 
Sønderballe Stand 
Camping eller hos  
DanHolstel Haderslev 
Byferie, når de gerne vil 
udnytte de fine faciliteter i 
Haderslev Dampark.

https://www.visithaderslev.dk/haderslev/byer/omraadet-haderslev
https://www.visithaderslev.dk/haderslev/byer/oe-ferie-paa-aaroe


DETAILHANDEL 
I HADERSLEV
KOMMUNE

2021 BLEV ÅRET, HVOR VOJENS 
HANDEL HER

OGSÅ BLEV EN DEL AF 
ERHVERVSRÅET. DERMED BLEV 

DETAILHANDLEN SAMLET 
UNDER ET TAG FOR AT SKABE 
SYNERGI OG SAMARBEJDE PÅ 

TVÆRS AF KOMMUNEN.



GAVEKORTSSALG
Det fælles kommunale gavekort, 
administreres af Haderslev
Butikker og kan benyttes i både 
Haderslev, Vojens og Gram, runder 
en milepæl og sætter ny rekord for 
salg af gavekort. 

Det samlede gavekortssalg i
2021 blev på 3.102.450 kr.
Der var fremgang over hele
linjen – i alle byer var der stigning.

På de online gavekortbeviser var 
der næsten en fordobling af salg i 
forhold til 2020. Det steg fra 131.931 
kr. til 233.694 kr. Haderslev 
Butikker var først i Jylland til at 
implementere den online mulighed, 
og kunderne har taget godt i mod. 

Et nyt design på gavekortene blev 
også introduceret i 2021, som også 
blev taget godt imod af kunderne.

DET FÆLLES GAVEKORT
SAMLET GAVEKORTSALG I 2021:
3.102.450 KR.

STIGNING I SALG AF GAVEKORTBEVISER 
FRA 2020 TIL 2021:
131.931 KR. TIL 233.694 KR.

HADERSLEV VAR DE FØRSTE I 
JYLLAND TIL IMPLEMENTERING

NYT GAVEKORTDESIGN I 2021



JULEGAVERNE BLEV IGEN
KØBT PÅ HADERSLEVGAVER.DK
I 2021 valgte lokale virksomheder
igen at støtte op omkring det lokale 
handelsliv ved at købe julegaver
gennem HaderslevGaver-portalen.

I 2021 blev der indgået en aftale
med Degn Marketing om, at de skulle 

stå for alt det praktiske 
omkring portalen – både det tekniske 
bag siden, og at julegaverne blev leveret 
ud til modtagerne.

Desuden blev det testet af, om
det var relevant at åbne portalen i 
påsken. Dette var der dog ikke stor 
tilslutning til.

Antal deltagende butikker:
40

Omsætning:
1.703.750kr.

Antal gaver at vælge imellem:
263

Antal priskategorier:
4

150, 300, 500 & 800,-

2020 2021

Antal deltagende butikker:
46

Omsætning:
1.213.050kr.

Antal gaver at vælge imellem:
323

Antal priskategorier:
4

150, 300, 500 & 800,-



HADERSLEV BUTIKKER
BUTIKSUDVIKLING I HADERSLEV
Haderslev var i 2021 igennem en stor udvikling. 
Der var megen optimisme, og der blev igangsat
flere projekter. Der kom en del nye forretninger –
specielt var der en stor udvikling af restaurationer, 
cafeer og is-koncepter.

Haderslev Butikker havde igen en positiv vækst 
af nye medlemmer. I 2021 var det på 15 nye 
medlemmer på 15 nye medlemmer i 2021. 

NYT STORT BUTIKSFÆLLESSKAB
PÅ VINKELVEJ
Et nyt butikskoncept blev også igangsat, hvor der 
kommer 4-5 nye butikker – herunder 3 store 
kædebutikker. 

BUTIKKERNE FIK ET LØFT
20 butikker var med i projekt “Butiksløft”, hvor de 
gennem personlig sparring og workshops fik gjort 

deres butikker mere attraktive for deres kunder.

SMARTCITY GIVER INDBLIK
I KUNDERNES VEJ RUNDT I BYEN
Kundernes bevægelsesmønstre er vigtig
information for butikkerne, deres åbningstider
og hvor de skal vælge at placere sig.
Projektet kører i 2021 og 2022. 

ANTAL PERSONER FORDELT OVER 
EN DAG I HADERSLEV

NU KAN VI TRACKE 
KUNDESTRØMMEN I 

HADERSLEV BY
DAG FOR DAG
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ANTAL FØLGERE PR. NETVÆRK

2020 2021

Kunderne følger med på de 
sociale medier, og derfor 
laves der mange opslag
om handelslivet, gode tilbud

og events i løbet af året for
handelslivet i både Haderslev, 
Vojens og Gram. Se et udpluk af 
det HER.

OPMÆRKSOMHED
PÅ SOCIALE MEDIER



AKTIVE MED HJERTE OG VILJE

Igen i 2021 havde HER’s bestyrelse 
udset sig tre initiativer, der fortjente
en ekstra hyldest, fordi de havde
været aktive med hjerte og vilje. 

Til HER’s generalforsamling
blev følgende virksomheder og 
initiativer fremhævet: 
F. Engel, bl.a.for deres mod til at 
bygge nyt lager og boligområde; 

Mia Gade Møller og Henrik Møller, for 
deres mod til at åbne hele tre butikker
i en svær coronatid; og 

Guerilliagruppen, en gruppe mindre 
virksomheder, der sammen med HER
skabte Haderslev Handler universet for
at støtte byens handel under corona. 
fremhævet. 



ET STÆRKT BRAND
Oversigten til højre viser, 
hvor mange publicerede 
artikler, der var i henholdsvis 
2018, 2019, 2020 og 2021. For 
HER, startHER og ACTURE
PARK og Vojens Handel HER 
var der alle en stigning, mens 
der hos VisitHaderslev, 
Haderslev Butikker og Gram 

Handel HER var en tilbagegang 
fra 2020 til 2021, som 
formentlig kan tilskrives den 
store nyhedsværdi, corona 
havde i 2020 for især handlen, 
mens mange 
oplevelsesaktører måtte holde 
lukket i store dele af 2021. 
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