Sammen skaber vi
events i Kongernes
Nordsjælland
HVORDAN KOMMER DU VIDERE?
Kontakt VisitNordsjælland for et uforpligtende møde:
Chefkonsulent Berit Elmark
bel@visitnordsjaelland.com
Tlf. (+45) 40 72 52 49
Vi glæder os til at høre fra dig og til at hjælpe din event godt på vej!

Lad os hjælpe med at få din event
til at blive til virkelighed

HJÆLP TIL
UDVIKLING OG
MARKEDSFØRING
AF DIN EVENT
Går du med planer om at etablere
en ny event i Nordsjælland? Har
du en ide til en, eller er du allerede
arrangør af en af de gode, tilbagevendende events i Nordsjælland?
Uanset hvilket stadie din event er på, kan
VisitNordsjælland hjælpe dig med at udbygge,
videreudvikle og markedsføre din event. Alle
events, både store og små, traditionelle eller
arrangementer med nye skæve vinkler er meget
velkomne, og vi vil gøre vores for at understøtte

dit arrangement via VisitNordsjællands eventturisme indsats.

Hvorfor?
Som led i at styrke hele destinationens tiltrækningskraft, ønsker VisitNordsjælland at fokusere
mere på alle slags oplevelser, herunder også
events. Derfor har VisitNordsjælland sat en rådgivende eventturismeindsats med det formål at understøtte udviklingen og afholdelsen af events og
begivenheder i Nordsjælland. Det er vores ønske,
at vi med vores turismeerfaring, ekspertise og
markedsføringsplatforme kan bidrage til at skabe
de rette betingelser for etablering og afvikling af
events. Til glæde for alle, også borgere.

I sommeren 2015 var Hornbæk for første gang
vært for Scandinavian Beach Polo World Cup. Hele
byen bakkede op, og med gæster fra hele verden
nåede denne event gennem diverse medier ud til
8,3 millioner mennesker. Ved events som denne,
kan den positive effekt altså ikke udelukkende
aflæses i direkte økonomisk gevinst, men også i en
eksponering, der sætter Nordsjælland på verdenskortet og således skaber lokal stolthed.

Scandinavian Beach Polo
World Cup 2015

VisitNordsjælland hjalp i denne forbindelse med
rådgivning, markedsføring, kommunikation og
med at etablere de rette samarbejder.

Hvad kan vi gøre for dig?
 B
 idrage til at etablere de nødvendige kontakter med relevante instanser og samarbejdspartnere, herunder både
offentlige og private.
 A ssistere ved budrunder med f.eks. støttebreve fra relevante og udvikling af budmateriale.
 Være værter ved eventuelle “site-inspections”.
 Hjælpe ved udvikling af “hospitality-pakker” og VIP arrangementer.
 Være “det runde bord” og agere bindeled mellem alle
relevante aktører og organisationer. Vores samarbejdspartnere tæller bl.a. Sport Event Danmark, Wonderful
Copenhagen, VisitDenmark, kommunale aktører, lokale
foreninger og kulturinstitutioner.
 Udvikle oplevelsespakker, der bookes på nettet hvori
din event indgår. Det kan eksempelvis være pakker, der
inkluderer transport, overnatning eller VIP introduktion til
selve eventen.
 Skabe synlighed omkring eventen via vores etablerede
markedsføringsplatforme og presse- og kommunikations
afdeling.
 Understøtte med analyser, der dokumenterer effekten af
eventen, herunder både økonomisk og brandingmæssigt.

Hvad skal du være
opmærksom på?
VisitNordsjælland er til for at hjælpe og
understøtte turisterhvervet i vores fem ejerkommuner (Fredensborg, Gribskov, Halsnæs,
Helsingør og Hillerød). Vi kan således understøtte arrangører med udvikling, rådgivning
og markedsføring af events på vores egne
online platforme. Men vi hverken sælger eller
markedsfører events særskilt, og vi arrangerer
heller ikke selv events.

