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#baredanmark
NATIONALT 

Første fase af det nationale niveau er en  

strategisk landsdækkende kampagne eksekveret 

af VisitDenmark.  

INTER/REGIONALT 

Ligger i tydelig forlængelse af det nationale 

niveau og bygger videre på budskabet, men er i 

praksis en bottom-up-proces  

LOKALT 

Koordineret fællesskab mellem destinationerne 

og den enkelte destination eksekverer lokalt. 
Lokal

Regional

National
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I praksis
Sarah in the Green
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Tidsplan
Første fase:  

Del din bedste danske ferieoplevelse på #baredanmark 28 + 29. maj 
  
Erhvervsminister Simon Kollerup udkommer med info om kampagnen i TV2 torsdag 
morgen. 

Nationale niveau:  
Vi giver den gas på sociale medier for at få danskerne til at dele deres bedste 
ferieoplevelse med os og få en masse aktivitet om #baredanmark. Vi har lavet en 
konkurrence, så man ved at dele sin ferieoplevelse på instagram med #baredanmark har 
mulighed for at vinde en ferie i Danmark til en værdi af 20.000 DKK. 

Vi aktiverer 100 udvalgte influenter, som alle deler deres  
bedste oplevelser i Danmark med #baredanmark 

Anden fase:  

Annoncering 3.+-5. juni 
Print, online tv samt digital og social annoncering starter  
den 3. juni 
  
TV-reklamerne med Martin Brygmann er ved at være færdige og  
de kører på TV2, Discovery mfl. Fra den 5. juni 

National
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Tendenser her-og-nu
Dataindsamling er foretaget i april 2020 af MediaCom. 

I alt er der gennemført 2.000 webinterview med danskere i  
målgruppen 18+ med national repræsentativ sampling på køn  
og alder. 

Efter endt dataindsamling er data vægtet, så resultaterne  
afspejler befolkningernes sammensætning på køn, alder og  
geografi.  
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Cases: Herovideo
Regional



Cases: Tema (awareness)

Cykel- vandreturisme Strand E-mail marketing



Tendenser pr. 29. maj



Lokalt: Offline

Lokal

Regional

National



Afstand  >ܤޖZޙVGDQސ@  
Alle mennesker har brug for deres eget rum. Med plads 
til at være, plads til at reflektere – og plads til at vokse.

Oplev Nordsjælland. Her kan man slappe af og nyde stil-
heden. Få det hele lidt på afstand. Blot for en stund, før 
hverdagen igen banker på på

Gør Nordsjælland til dit – og nyd afstanden

Hold  
afstand

EUROMAN

Afstand  >ܤޖZޙVGDQސ@  Alle mennesker har brug for deres eget rum. 
Med plads til at være, plads til at reflektere – og plads til at vokse.

Oplev Nordsjælland. Her kan man slappe af og nyde stilheden. Få det hele 
lidt på afstand. Blot for en stund, før hverdagen igen banker på.

Gør Nordsjælland til dit – og nyd afstanden

Afstand

Politiken

Fra Hold Afstand
til nyd afstanden
Afstanden er god i Nordsjælland. 25 km mellem tre af Europas 
smukkeste slotte, og badebyer der ligger som perler på en snor –
naturligvis med behørig afstand.

Ikke for langt, men heller ikke for kort. Perfekt til en cykeltur langs 
kysten og med en afstikker ind i landet. Tilpas afstand for alle.

Gør Nordsjælland til dit, og nyd afstanden

Jyllands-Posten

Indryk i landsdækkende medier
Under Corona og før åbning af  

kommerciel erhverv og kulturattraktioner



Omdeling af magasin

Omdeling af Feriemagasin 2020 til  
sommerhusejere i Nordsjælland og  
350 lokationer herunder  
campingpladser 

Omdeling af Feriemagasin 2020 til  
segmenterede adresser i København  
og Aarhus  



Omdeling af flyers
Omdeling via handelsstandsforening,   
Livredningtjenesten og egen distribution

Flyers 

 Langsitet 

  Strande 

  Kulturattraktioner 

  Shopping 

  Guidede ture 

                  “Hold afstand” flyer  (afhængig af smittetryk) 

 Kortsigtet 

                 “Det sker” 

                 Aktuelle tilbud  

Fra Hold Afstand
til nyd afstanden
Afstanden er god i Nordsjælland. 25 km mellem tre af Europas 
smukkeste slotte, og badebyer der ligger som perler på en snor –
naturligvis med behørig afstand.

Ikke for langt, men heller ikke for kort. Perfekt til en cykeltur langs 
kysten og med en afstikker ind i landet. Tilpas afstand for alle.

Gør Nordsjælland til dit, og nyd afstanden



Instant Experience
Særskilt “Lynoplevelse” på 
Facebook om oplevelser og 
attraktioner 

Annoncering via sociale medier til gæster som allerede har 
udvist interesse for Nordsjælland 

 
Lynoplevelse er en fuldskærmsoplevelse til mobil, som 
giver mulighed for at gøre Helsingør og brands i “levende” 
på en helt ny måde. 

Med Instant Experience er det muligt at nå et yngre 
publikum og fortæller om oplevelser særskilt i Helsingør 



Omdeling af flyers



Q & A



Q & A
Kort og godt

Hvorfor starter den nationale kampagne først nu? 

 Kampagnen er koordineret nationalt, og alle have håbet på at den var kommet i gang tidligere

Hvad skal jeg helt præcis gøre?

#baredanmark på sociale medier. Venner, familie og netværk 🔥  Fortæl om alt i 
Nordsjælland via dine egne kanaler & “spil hinanden gode”

Får vi besøg af tyskere, svenskere og nordmænd i år?

Måske. Vi er parate, men tidligst i midten af juni. Alt afhænger af smittetryk

Køb lokalt

Køb lokalt er ikke en del af den nationale kampagne. Dén skal vi løfte lokalt

Den lokale Visitnordsjælland kampagne er på traditionelle medier (Social + tryk + flyers)

1) Ja - og det er meningen. Usikre tider = sikre medier 2) Du har ikke set det hele endnu ;-) 


