Destinationsudvikling Sønderjyllands
økonomi, produkter og værktøjer
Økonomi








De fire sønderjyske kommuner har i løbet af den 3 årige projektperiode samlet set bidraget med
1.580.000,- kr. til projektet
Heraf har Haderslev Kommune betalt 24 % svarende til 379.200
Sønderborg har bidraget med 33 % svarende til 521.400,- der er betalt af SET
Tønder Kommune har betalt 17 % svarende til 268.600,- kr.
Aabenraa Kommune har betalt 26 % svarende til 410.800,- kr.
Projektet samlede budget er på 11.047.240,- kr.
Derudover har projektet opnået en fondsbevilling fra Fabrikant Mads Clausen Fonden på 350.000,kr. til at udvikle produktet ”Det rullende Sønderjyske Kaffebord”

Produkter og værktøjer




En fælles strategisk vej for destinationen:
http://issuu.com/besouled/docs/dusj_strategi_low_opslag/1?e=1928898/3329672
Værtskabsportal: http://www.destinationsportalen.dk/
2 eventprodukter: Det rullende Sønderjyske kaffebord og Sønderjysk tapas
o

Det rullende Sønderjyske kaffebord har medvirket ved følgende arrangementer:




















Haderslev, Bagagerumsmarked
Tønder, Gl.dags gågademarked
Smag, Smil og Gummistøvler
Copenhagen Cooking
Sønderborg, Kgl. Classic
Aabenraa, Kgl. Classic
Messe: Ferie for Alle, Herning
Event: 1864 markering
Messe: Bremen Jazz
Event: Puk og Herman
Turismens dag, Haderslev
Touren, Haderslev
Bagagerumsmarked, Haderslev
Smag, Smil og Gummistøvler
Event: markering nationalpark vadehavet, Tønder komm.
Fremtidige:
Dragefestival, Rømø
Æble festival, Gråsten

o

Sønderjysk tapas har medvirket ved:

juni ’13
juli ’13
aug. ’13
24. og 25. aug. ’13
aug. ’13
aug. ‘13
feb. ’14
apr. ’14
apr. ’14
maj. ’14
maj. ’14
jul. ’14
aug. ’14
aug. ’14
aug. ’14
sept. ’14
okt. ’14











Erhvervsfremmedøgnet 2014 i Sønderborg
Kongelig Classic i Sønderborg og Aabenraa

135 historier/omtaler i pressen, som destinationen har skabt via pressemeddelelser
7 Netværksgrupper (Camping, Hotel, Kultur & Historie, Naturoplevelser, Madoplevelser,
Sønderjyske attraktioner og Formidling og branding). Grupper mødes løbende om samarbejde,
sparring og produktudvikling.
Bookingportalen: www.visitsonderjylland.dk
Fælles turistfilm: https://destination-sonderjylland.clients.ubivox.com/relay/1720547/74395993/
Udviklet et fælles Mojn-Logo: http://xn--destinationsudviklingsnderjyllandhmd.dk/vidensdeling/downloads/







Udviklet fælles Sønderjysk folder
TV-shows – destinationen har deltaget i følgende:
o TVSyd juli 2013 – destinationen fortæller om Sønderjyllands fokusområder og indsatser
over for turister
o Puk Elgård og Thomas Herman, sendt på TV2 i juli 2014 (Sofie fra destinationen fortæller
om Sønderjysk kaffebord)
o Great British Bake off på BBC, bliver sendt i medio september 2014, 9 mio seere (Sofie fra
destinationen fortæller om Sønderjysk kaffebord)
o Brødrene Price optages i september – fokus på Sønderjyske madoplevelser
Fælles messestand – udtrykket er råt, naturligt og signalerer kvalitet
Messer, har deltaget og samlet aktørerne til at deltage ved følgende messer:
o Jazzahead i Bremen – deltog med Sønderjysk kaffebord
o Copenhagen Cooking – Sønderjysk kaffebord kom på landsdækkende TV (DW) i Tyskland
o Aarhus foodfestival

3 annoncetillæg á 20 siders redaktionelt stof i Jyllandsposten – en juleavis, en 1864 udgave og et
efterårstillæg:
Juleavis:http://www.e-pages.dk/jp/942/
1864-avis:http://www.e-pages.dk/jp/1209/
Efterårsavis: http://www.e-pages.dk/jp/1372/




En digital håndbog – Sønderjylland Online, turistaktørernes guide til digital succes - til aktørerne
(80 sider koncentreret om hjemmesider, facebook og TripAdvisor) http://xn-destinationsudviklingsnderjylland-hmd.dk/wp-content/uploads/2014/04/Akt%C3%B8rOnline.pdf



Events:
o 2 x Smag, smil og gummistøvler.
o En bid af Sønderjylland – Sønderjysk tapas på Gram Slot. 600 gæster, 30 producenter og 16
kokke
o Sønderjysk mesterskab i Brødtorte – Sønderborg Slot. 150 deltagere
o 1864 markedsdage i Sønderborg
o Sat å synnerjysk – Tapasevent ved Visemøllen i Tønder





o Naturens Dag – arrangement på Gendarmstien
o Eventkoncept til Hertug Hans
o Eventkoncept til Østers festival i Tønder
4 produktkendskabsture i Tønder, Aabenraa, Sønderborg og Haderslev. Ture hvor aktørerne
besøger hinandens områder for bedre at kunne anbefale og samarbejde. I gennemsnit deltog 50
aktører pr. tur
Udarbejdelse af tematiske ruter og diverse andre fællesprodukter, hvor aktørerne samarbejder på
tværs (der er pt. 5 forskellige pakker på bookingportalen).

Under udarbejdelse – færdig inden udgangen af 2014





Digitalt oplevelseskort
Salgs- og kommercialiseringsstrategi – fælles grafisk udtryk og ekstern marketingsstrategi
Gruppepressetur – tyske journalister besøger Sønderjylland i uge 42
Fælles Mojn-kort: i samarbejde med aktørerne er et fælles rabatkort ved at blive udviklet, hvor
turisterne opnår rabatter på attraktioner, overnatning og madoplevelser. Udleveres i Fleggaard og
via Novasol, så disse mange mio. gæster bliver spredt ud i området i længere tid.

