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KÆRE KOMMENDE
PARTNER I
TURISTHUS NORD
Med Turisthus Nord som din nye kommercielle partner, ligger hele toppen af Danmark åben for dig.
Vi ser et stort potentiale i et samarbejde med dig,
og det er vores ambition, at vi sammen skal tiltrække endnu flere besøgende. Forude venter en stor og
meget vigtig opgave med at markedsføre og sælge
hele området, og det er derfor af afgørende betydning, at du som erhvervsdrivende melder dig som
partner.
Gennem et partnerskab med Turisthus Nord er du
med til at finansiere en generel områdemarkedsføring, hvor du samtidig får mulighed for at promovere
din egen virksomhed. Formålet med den generelle
markedsføring er at synliggøre vores områder med
de allerbedste ’reasons to go’ - både lokalt, regionalt,
nationalt og internationalt.
Vi kan meget hver for sig, men sammen kan vi så meget mere, og det er vores håb, at du vil være en del af
fællesskabet, så vi når frem til samme mål.
Bedste hilsner
René Zeeberg
Direktør
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• Medlemskab af Turistforeningen Toppen af
Danmark

DIN SALGSPARTNER

DIN BRANCHEPARTNER

DIN MARKEDSFØRINGSPARTNER

• Online salg af dine produkter på Toppen af
Danmarks nye bookingplatform toppenafdanmark.dk med 1.4 millioner besøgende
årligt.

• Fælles branchenetværk hvor vi har fokus på
at udvikle brancher for at tiltrække flere gæster til vores område. Her bakker du op om din
branche.

• Du vil som prioriteret partner få adgang til den
bedste synlighed for din forretning.

• Vi udbyder dine produkter enten enkeltstående eller som pakkerejse f.eks sammen
med færgebilletter, overnatninger, entré til
diverse forlystelser, attraktioner, restauranter
samt øvrige produkter som f.eks leje af cykler, vandreture, vinsmagninger, wellnessbesøg m.m.

• Vi samler virksomheder indenfor f.eks. camping, hotel, restauranter til en række faglige
events og sociale arrangementer
• Professionel projektleder stilles til rådighed for
netværkene

• Mulighed for chefredaktøraftale med kommunikations sparring, oversættelser til tysk og engelsk samt udarbejdelse af pressemeddelelser

• Toppen af Danmark indgår alle aftaler, og gør
dine produkter salgsklare på toppenafdanmark.dk

• Branchepolitisk talerør som det lokale samlende organ for din virksomhed

• Markedsføring og udførelse af konkrete opgaver f.eks SEO, online og offline annoncering

• Vi udfører udvikling af markedsføring eller udførelse af konkrete opgaver f.eks SEO, online
og offline annoncering for brancherne som
helhed

• Opslag på vores sociale medier f.eks. Facebook, Instagram, nyhedsmails samt tilbud om
administratorkursus for nye medarbejdere

• Stemmeret og adgang på den årlige generalforsamling
• Synlighed på Toppen af Danmarks webside,
med kort beskrivelse og billede, inkl. oversætelse til engelsk og tysk
• 15% rabat på annoncering i Toppen af Danmarks turistguider
• Modtager nyhedsmail og anden information
fra Toppen af Danmark
• Gratis adgang til billedatabase med film og
billeder fra destinationerne.

• Onlinesalg via bookingplatformen toppenafdanmark.dk til 13% i provision som reinvesteres i markedsføring af destinationen

• Årlig studietur for virksomhedsejeren/lederen

• Der produceres 50 opslag for hver branche på
vores sociale medier f.eks. Facebook, Instagram, nyhedsmails med konkret ’call to action’ og link til bookingplatform som prioiteret
partner
• Onlinesalg via bookingplatformen toppenafdanmark.dk til 12% i provision som reinvesteres i markedsføring af destinationen

fordelene fra
BASIS-PARTNER

• Adgang til og indsigt i data og kundeadfærd
via websitet toppenafdanmark.dk med mere
end 1.4.mio. besøgende
• Mulighed for at installere pixels på TDA website

• SoMe Manager af dine online platforme f.eks.
Facebook, Instagram.
• Fælles distrubution af egne brochurer samt
omdeling af tilbud i feriehusmapperne gennem feriehuse.dk
• Du får plads i Toppen af Danmark Advisory Board, hvor vi sammen sætter retningen for destinations-markedsføringen
• Onlinesalg via den nye bookingplatform toppenafdanmark.dk til kun 11% i provision
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VIP INVESTOR

Virksomheder og organisationer der, ønsker at støtte op om turismen i Toppen af Danmark

BASIS
FORENINGSPARTNER
Du bliver medlem af fællesskabet i Turistforeningen Turisthus
Nord, og betaler en årlig medlemspris. Betalingen er forfalden
ultimo januar. Som medlem har du automatisk adgang og ret til
at stemme ved den årlige generalforsamling.
Turisthus Nord sørger for, at du bliver synlig med en egen produktside på vores website med en beskrivende tekst og gode
sælgende billeder, siden vil findes på både dansk, engelsk og
tysk.
Du modtager løbende nyhedsmails og andre relevante informationer fra Turistforeningen.
Turistforeningen har en betragtelig billeddatabase med både
filmklip og områdebilleder, og disse stilles gratis til rådighed for
brug på din egen hjemmeside.

BUSINESS
PARTNERSKAB
Med dette partnerskab får du mulighed for at sælge egne produkter
på Turistforeningens Turisthus Nords bookingplatform. Platformen
udbydes i samarbejde med CityBreaks, der opererer både nationalt
og internationalt.
Der er forskellige set-up, når din produkter skal sælges og du bestemmer selv over indhold og form. Skal produktet stå alene eller
skal det sælges sammen med f.eks. færgebilletter, overnatning, indgang til attraktioner og seværdigheder, restaurantbesøg eller måske inkl. cykelleje, vandreture, vinsmagninger og wellnessbesøg?
Turistforeningen Turisthus Nord indgår alle nødvendige aftaler, ligesom det er Turistforeningen der gør dine produkter klar til salg
på bookingplatformen.
Du betaler 12% i provision for onlinesalg via toppenafdanmark.dk.
Plus alle fordelene fra Basis Foreningspartnerskabet!

STRATEGISK
BRANCHEPARTNER
Sammen med Turistforeningen Turisthus Nord, bliver du en del
af et fælles branchenetværk, der arbejder målrettet og fokuseret
mod at udvikle områdets forskellige brancher, så vi sammen kan
tiltrække endnu flere gæster.
Vi er også dit branchepolitiske talerør som det samlende lokale organ for din branche. Netværkene får en professionel projektleder
stillet til rådighed.
Turistforeningen organiserer en række faglige events og social arrangementer, hvor vi samler virksomheder indenfor f.eks. camping,
kulturinstitutioner, museer, hoteller og restauranter. Der arrangeres også en årlig studietur til steder med relevans for netværket.
Turistforeningen står for at udvikle markedsføring eller for at udføre helt konkrete opgaver, eksempelvis SEO eller online/offline
annoncering for brancherne som helhed. I tillæg til dette producerer vi 50 opslag for hver branche på vores SoMe kanaler eller via
nyhedsbrev med ’call to action’ og link til bookingplatformen som
prioriteret partner.
Plus alle fordelene fra Basis Foreningspartnerskabet og Business
Partnerskabet!

VIP-PARTNER
Som VIP Partner hos Turistforeningen Turisthus Nord, tilbydes virksomhedens direktør en plads i Toppen af Danmarks Advisory Board,
hvor vi i fællesskab udstikker retningen for markedsføring af området.
Som prioriteret partner er du sikret adgang til den bedste synlighed
for din forretning i både Danmark og vores broderlande Sverige og
Norge. De konkrete indsatser aftales individuelt på en opstarts workshop. Du får også indsigt i data og kundeadfærd via vores website toppenafdanmark.dk, der har flere end 1.4 mio besøgende.
Alt efter ønske er der mulighed for en chefredaktøraftale med kommunikations sparring, oversættelser til tysk og engelsk ligesom vi kan
hjælpe med at udarbejde pressemeddelelser.
Vi hjælper med markedsføring og udførelse af konkrete opgaver
f.eks. SEO, online/offline annoncering, og du kan lægge opslag på vores SoMe platforme og nyhedsmails. Du får tilbudt et administratorkursus for nye medarbejdere. Turistforeningen kan også agere som
SoMe Manager af dine online platforme.
Der er mulighed for fælles distribution af egne brochurer samt omdeling af tilbud i feriehusmapperne gennem feriehuse.dk.
Som prioriteret partner får du en reduceret provisionssats (kun 11%)
på onlinesalg via bookingplatformen på toppenafdanmark.dk.
Plus alle fordelene fra Basis Foreningspartnerskabet, Business
Partnerskabet og det Strategiske Branchepartnerskab!

HVORFOR VÆLGE TOPPEN AF
DANMARK SOM DIN FREMTIDIGE
BOOKINGPLATFORM?
TAD er din lokalt forankrede bookingplatform, hvor du sikrer, at den provision du
betaler geninvesteres i vores lokale område
INDSATSER TOPPEN AF DANMARK:
• Faciliterer samarbejde mellem medlemmers produkter
• Website med SEO optimering
• E-mail-marketing målrettet destinationen
• Turistguider
•Online/offline annoncering på dansk/tysk/svensk/norsk/ hollandsk marked
• Målrettet indsats på sæsonudvidelse/events
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AKTIVITET

EVENTS

DIT EVENT

restaurantbesøg

guidede ture

tilpasset dit behov

SÅDAN KAN DU SÆLGE DINE PRODUKTER
PÅ DEN NYE BOOKINGPLATFORM
A) ENKELTSTÅENDE PRODUKTER
Transport > direkte i indkøbskurv
Overnatning > direkte i indkøbskurv
Entré > direkte i indkøbskurv
Aktivitet > direkte i indkøbskurv
Events > direkte i indkøbskurv
Dit specialarrangement > direkte i indkøbskurv

B) ENKELTSTÅENDE PRODUKTER + TILLÆGSPRODUKT
Gæsten plukker fra produktudvalget, og betaler pris pr. enhed
C) PAKKEDE PRODUKTER TIL FAST SAMLET PRIS

VIL DU VIDE MERE?
René Zeeberg
Direktør
rz@turisthusnord.dk
+45 52 10 02 96

