VISITVEJLE NETVÆRKET

Netværkspakke
Attraktivt netværk til markedsføring af Vejle og omegn
VisitVejle Netværket er med sine ca. 150 deltagere en attraktiv platform for
markedsføringen af Vejle og omegn. Netværket skaber synergi i markedsføringen af
oplevelser og samler de gode kræfter i fælles initiativer. Netværket har eksisteret siden
2010. Ønsker du dit budskab ud, er medlemskabet af netværket det helt rigtige for dig.

Det indeholder netværkspakken:
• Profilering på web: visitvejle.com. Profileringen indeholder: Tekst på dansk, engelsk og tysk, 1-10 billeder,
mulighed for at vise film, faktaoplysninger (åbningstider, faciliteter m.m.) med årlig opdatering eller efter
behov. Profilering på web: visitdenmark.com og andre relevante platforme
• Dine brochurer på turistbureauet i Vejle i sæsonen 2022
• Opkvalificering, virksomhedsudvikling og faglighed: Hjælp til bæredygtig omstilling i din virksomhed med
sparring fra vores specialkonsulent i bæredygtig turisme, Sabina Hejlesen
• Mulighed for gratis sparring fra vores turismekonsulenter indenfor:
o
o
o
o

cykelturisme (fx. forhold såsom cykelturisten efterspørger, div. cykelnetværk)
gastroturisme (fx. brug af lokale råvarer, stop af madspild)
bæredygtig turisme (fx. bæredygtighedscertifikat, reducering af Co2, grønne puljer)
markedsføring og PR (fx. markedsføring via SoMe, fotos, storytelling)

• To årlige heldagsarrangementer med forplejning og spændende fagligt indhold samt årligt julearrangement
med hygge og netværk
• Kursustilbud, som ofte er gratis
• Modtagelse af nyhedsbreve om puljemidler, arrangementer, netværksmøder, projekter m.m.
• Løbende information om aktuelt samt nyeste tendenser indenfor branchen
• Mulighed for deltagelse i tematiserede markedsføringskampagner og presseture

Netværksdeltagelse
Som deltager i VisitVejle Netværket håber vi, at du vil gøre en indsats for at formidle de mange
oplevelser Vejle-egnen byder på. Profilér gerne visitvejle.com på egen hjemmeside. Medlemskabet kan
gensidigt opsiges skriftligt med 3 måneders varsel til udgangen af kalenderåret.

Gruppe A: kr. 1.000
Bed & Breakfast, lystbådehavne, spisesteder, natteliv,
gårdbutikker, gallerier og
kunsthåndværkere, events,
fiskeri, udlejning af cykler,
både og kajakker.
Alle priser er ekskl. moms og inkl.
oversættelser

Gruppe B: kr. 2.000
Overnatning,
aktiviteter og leg,
attraktioner, museer,
underholdning,
shopping, wellness og
transport.

Gruppe C: kr.
3.000
Feriehusudlejere,
hoteller med over
100 værelser,
attraktioner med
over 50.000 besøgende

Mængderabat
Ønsker du at markedsføre flere
af dine produkter/afdelinger
(f.eks. et hotel med à la carte
restaurant og wellness)
tilbyder vi dig 2. registrering til
kr. 750 og efterfølgende
registreringer til kr. 500 pr. stk.

VISITVEJLE NETVÆRKET

Tilmelding
Intern registrering
Virksomhedens navn
Postnr., by
Kontaktperson

Telefon

Mail
CPR-/CVR-/EAN-nummer
Dato

Underskrift

Ekstern registrering

Virksomhedens navn og adresse, som det skal fremgå på visitvejle.com

PRIMÆR

Gruppe C

Virksomhedens navn

kr. 3.000

Adresse, postnr., by
Telefon
Web

REGISTRERING

Virksomhedens navn

kr. 750

Adresse, postnr., by

2

Telefon
Web

REGISTRERING

Virksomhedens navn

kr. 500

Adresse, postnr., by

3

Telefon
Web

REGISTRERING

Virksomhedens navn
Adresse, postnr., by

4

Telefon
Web

Tilmelding og spørgsmål:
VisitVejle, Banegårdspladsen 6, 7100 Vejle

Kontaktperson: Wencke Dupont Hansen, tlf.
7681 1927, wedla@vejle.dk

kr. 500

