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Kandidater til Hovedprisen
Virksomhed/Person
Adresse

Djurs Sommerland
Randersvej 17
8581 Nimtofte

Begrundelse

Medarbejdere og ledelse er meget aktive i udviklingen af Djursland som kystferiedestination
og støtter aktivt op om markedsføring både nationalt og internationalt. Samarbejdet med destinationen og
regionens overnatningsvirksomheder skaber aktivitet/omsætning hos mange aktører.
http://www.djurssommerland.dk/presse/presse.html?L=0
Dir. Henrik B. Nielsen: hgn@djurssommerland.dk, tlf: 87 74 61 06/20 48 68 16

Yderligere information

Virksomhed/Person
Adresse

Samsø Erhvervs‐ og Turistcenter/Visit Samsø
Langgade 32
8305 Samsø

Begrundelse
Samsø Erhvervs‐ og Turistråd/Visit Samsø skaber værditilvækst, meromsætning og beskæftigelse på Samsø. Gode
internationale kontakter og god kommunikation med både turister og turismeaktører er medvirkende til dette.
Pengeprisen vil være til gavn for alle turisterhverv på Samsø og dermed udkantsdanmark.
Yderligere information

http://www.visitsamsoe.dk/
visit@samsoe.dk, tlf: 86 59 00 05

Virksomhed/Person
Adresse
Begrundelse

Yderligere information

Virksomhed/Person
Adresse
Begrundelse

Yderligere information

Samsø Downhill/Steen Brorsen
Silleballe 17, nø
8305 Samsø
Samsø Downhill er det eneste sted i Danmark, og et af de eneste steder i Europa, hvor der trilles med Zorb bolde.
Ideen er fra New Zealand og går ud på, at man spændes fast i boldene og trilles ned ad en bakke. Initiativet er
Steen Borsens og det skaber både arbejdspladser og omtale.
http://www.samsodownhill.dk/
info@samsodownhill.dk, tlf: 21 62 11 58, Steen Brorsen: tlf. 86 59 01 58
Graceland Randers
Graceland Randers vej 3
8960 Randers SØ
Profilerer gennem PR aktiviteter Randers internationalt. Skaber meromsætning i regionen
gennem samarbejde med hotelsektoren, skabelse af nye job samt prioritering af lokale og
regionale aktører og samarbejdspartnere.
http://www.gracelandranders.dk/default.asp?page_id=270
Pressekontakt: rikke@gracelandranders.dk, tlf: 2347 2467

Virksomhed/Person

Hotel Opus Horsens, Forum Horsens, AC Horsens, VisitHorsens, Horsens Erhvervsråd
og Horsens Kommune

Adresse
Begrundelse

8700 Horsens
Samarbejde og partnerskab foranledigede, at Horsens blev med‐værtsby for Danmarks
EU‐formandskab og sikrede efterfølgende et succesfuldt byværtskab. Det brandede både byen og regionen
internationalt og gav herudover meromsætning og beskæftigelse.
http://hotelopushorsens.dk/?hotel‐opus‐horsens,1
Adm. direktør Hotel Opus Horsens Jens Ole Ambjerg: joa@hotelopushorsens.dk, 76 25 72 02

Yderligere information

Virksomhed/Person
Adresse
Begrundelse

Yderligere information
Virksomhed/Person
Adresse
Begrundelse

Yderligere information

Søren Anker
Filmbyen 19/ Irisvej 5
8000 Aarhus C/8500 Grenå
Iværksætteren Søren Anker er iderig ildsjæl med skarp forretningssans til stor inspiration for mange. Udover at
være ejer af Turbinehallen, som er forpagter af Johan r. I Musikhuset Aarhus er Søren også medejer af Level 5 og
initiativtager til Crossfit på havnen i Aarhus. Søren Anker har bidraget positivt til udviklingen i event‐ og
oplevelsesbranchen i mange år.
Adm. Dir. Søren Anker: sa@turbinehallen.dk, tlf: 20 99 86 76
Turbinehallen Aps
Kalkværksvej 12/Filmbyen 19
8000 Aarhus C/Aarhus C
Virksomheden ønsker at være en del af en by/en helhed, hvor man løfter sammen og gør mulighederne endnu
mere attraktive for udlandet. Indadtil og udadtil arbejder virksomheden på at skabe nærværd. Det er kreativitet
og gejst, der præger virksomheden også i forhold til nytænkning af produkter og tilgangen til internationale
målgrupper.
www.turbinehallen.dk
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info@turbinehallen.dk, tlf: 70 27 70 71
Adm. dir. Søren Anker: sa@turbinehallen.dk, tlf: 20 99 86 76
Virksomhed/Person
Adresse

Netværket "Cruise with Aarhus" (Visit Aarhus)
Nordhavnsgade 4
8000 Aarhus

Begrundelse

Netværkets formål er øge international krydstogtsturisme i Aarhus. Målet er i løbet af 4 år at fordoble antallet af
krydstogtanløb.
Indtil nu har indsatsen bl.a. været målrettet opsøgende arbejde overfor eksisterende rederier, planlægning af
færdigpakkede ture og etablering af velkomstområde.

Yderligere information

http://www.visitaarhus‐web‐apps.dk/doors/door4.html
Dir. Peer H. Kristensen: phk@visitaarhus.com, tlf: 87 31 50 01

Virksomhed/Person
Adresse

Sandskulpturfestival Søndervig ved initiativtager Erik Frederiksen
Lodbergsvej 275,
Søndervig
6950 Ringkøbing
Erik Frederiksen grundlagde Sandskulpturfestivalen for 10 år siden og har udviklet den
til Nordeuropas største, hvor kunstnerne kommer fra hele verden. Festivalen giver international
presseomtale, som brander både byen og regionen i udlandet. Herudover skaber den meromsætning i hele
lokalområdet.
I opstartsåret var besøgstallet 50.000, i 2011 var det steget til 140.000 og i sep. 2012 havde 125.000 besøgt
festivallen, hvilket er væsentligt flere end samme tidspunkt 2011.
http://www.sandskulptur.dk/pressekontakt.aspx
http://politiken.dk/ibyen/nyheder/kunst/omtaler_kunst/ECE1652317/festival‐bygger‐verdens‐syv‐vidundere‐i‐
sand/
Erik Frederiksen tlf: 20 12 21 43, Sandskulpturfestival: info@sandskulptur.dk

Begrundelse

Yderligere information

Virksomhed/Person
Adresse
Begrundelse

Yderligere information

Det Store Feriemagasin ApS/FERIEDANMARK
Lavendelvej 10/Lavendelvej 10
8870 Langå/8870 Langå
Virksomheden har skabt en ny og anderledes medie‐ og markedsføringsplatform for alle typer og størrelser
turismevirksomheder. Virksomheden har skabt fremgang for dens kunder gennem skræddersyede
markedsførings‐pakkeløsninger. Feriedanmark.dk relanceres i 2013 og bliver stedet, hvor turister finder
oplysninger, bestiller biletter, køber overnatninger mm.
http://feriedanmark.dk/Forside/tabid/40/language/da‐DK/Default.aspx
info@detstoreferiemagasin.com, tlf. +45 8646 2720

Virksomhed/Person
Adresse

Automania Silkeborg, Automobilfestival
Åhavevej 2A/Ligustervej 13
8600 Silkeborg/8600 Silkeborg

Begrundelse
En unik og nonkommerciel event, som drives på 7. år af ildsjæle. En bilfestival for klassiske biler og veteranbiler,
som bliver afholdt i Bilernes By og tiltrækker deltagere fra ind‐ og udland samt et stort publikum.
Yderligere information

http://www.automania.dk/
Erik Lauritsen: el@eventor.dk, tlf: 40 88 21 31

Virksomhed/Person
Adresse
Begrundelse
Yderligere information

Humlum Fiskerleje og Camping
Bredalsvigvej 5
7600 Struer
Campingpladsen drives af dynamiske og venlige lejrchefer, der har fået en næsten død bådhavn og campingplads
til at blomstre og live op til gavn for turismen i hele området.
http://www.humlumcamping.dk/
ferie@humlumcamping.dk, tlf: 97 86 13 04

Virksomhed/Person
Adresse
Begrundelse

Yderligere information

Small Danish Hotels
Vejlevej 16,
8900 Horsens
Antallet af medlemmer er øget væsentligt gennem samarbejde med nye danske og udenlandske hotelkæder og ‐
foreninger. Medlemmernes omsætningen via kæden er tredoblet. Med fokus på indtjening og uddannelse er
der etableret en indkøbsforening med egne medarbejdere samt en Kro & Hotelskole. På hjemmesiderne er
Turistattraktionerne synliggjort for at øge lokalomsætningen.
www.smalldanishhotels.dk
Dir. Jørgen Christensen: jc@smalldanishhotels.dk
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Virksomhed/Person
Adresse

Direktør Jørgen Christensen
Small Danish Hotels
Vejlevej 16
8700 Horsens

Begrundelse

Yderligere information

Virksomhed/Person

Adresse
Begrundelse

Yderligere information

Jørgen Christensen har haft en fremsynet og fremragende betydning for Small Danish Hotels. Med sine ideer og
energi har han skabt tilvækst og betydelig meromsætning hos foreningen. Foreningen står meget stærkere i den
internationale markedsføring efter navneforandringen pr. 15.6 2011 på Jørgen Christensens initiativ, hvilket
allerede kan ses f.eks. i forhold til det russiske og kinesiske marked.
http://www.smalldanishhotels.dk/om+small+danish+hotels/presse/15‐c8‐6‐c8‐12+‐+vi+skifter+navn
Dir. Jørgen Christensen: jc@smalldanishhotels.dk
Thorsminde Camping
Klitrosevej 4
Thorsminde
6990 Ulfborg
Med nye forretningsmodeller og ved at udnytte sin unikke placering er det lykkedes Thorsminde Camping at
vækste på det udenlandske marked i en svær tid. Især samarbejdet med en tysk kitesurfer‐skole har været
succesfuldt. De bruger hvert år campingpladsen som base og har givet adgang til et internationalt netværk,
hvilket er værdifuld for hele området.
http://www.thorsmindecamping.dk/
Mogens Hansen tlf: 97 49 70 56, mail@thorsmindecamping.dk
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Virksomhed/Person
Adresse

Begrundelse

Yderligere information
Virksomhed/Person

Adresse
Begrundelse

Yderligere information

Virksomhed/Person
Adresse

Begrundelse

Turister til Midtjylland v. Tove Siim Nielsen
Christianfeldvej 7
1. tv
8600 Silkeborg
Tove Siim Nielsen har mange ideer til at tiltrække turister til Midtjylland.
Bl.a. cykelsti‐ og reklameprojekter samt en ide, der går ud på at familier i Silkeborg får familier fra andre byer på
besøg for at vise dem alle byens spændende steder, hoteller, forretninger mv.
Tove Siim Nielsen tlf: 20 14 41 81
Trehøje Naturpark ved Jørgen Kier
Jættevej 1, Skibbild/Søndermarksvej 2
7480 Vildbjerg/ 6973 Ørnhøj
Trehøje Naturpark har udviklet sig meget siden starten for ca. 25 år siden. I dag går der både endags og
flerdagsbusture dertil. Samarbejdet i lokalområdet omkring markedsføring har boostet lokalområdet. Fabrikant
og kommunalbestyrelsesmedlem Jørgen Kier har som vedholdende ildsjæl taget initiativer og med en flok guider
og hjælpere omkring sig har han vist resultater.
http://www.trehoje‐turist.dk/dansk/treh%C3%B8je_naturpark_2012.pdf
Jørgen Kier: d.j.kier@mail.dk, tlf: 97 13 72 01
Hesten i fokus
Flyvej 2
Rådhuspladsen
Skive
Hesten i Fokus er en begivenhed som første gang fandt sted i 2009. Siden da har arrangementet været afholdt
årligt med stigende succes. Det anslås at arrangementet har haft 4000 besøgende i år. Begivenheden indeholder
shows, klinikker, travløb, alternative konkurrencer og cykelsponsorløb. Hesten i Fokus, Skiveegnen som
Hestecentrum, udsprang af Skive Kommunes visionsproces i forbindelse med kommunalreformen. Hesten i
Fokus har haft en betydelig økonomisk effekt.

Yderligere information

http://www.hestenifokus.dk/2012
Dir. Skive Trav Jesper Elbæk tlf: 28 74 20 79, Skive Trav: skive@trav.dk

Virksomhed/Person
Adresse

Skive Trav
Flyvej 2, Østerbro 7
7800 Skive
Skive Trav har formået at vende et underskud til overskud på bare et år. Skive Trav er eksempel på hvad
sammenhold og samarbejde mellem virksomhedens ledelse, ambassadører for virksomheden og øvrige frivillige
kan resultere i. Skive Trav arbejder professionelt med oplevelsesbaseret forretningsudvikling og har mange nye
tiltag og aktiviteter på vej.

Begrundelse

Yderligere information

http://www.skive‐trav.dk/index.php?option=com_smartformer&Itemid=96
Dir. Jesper Elbæk tlf: 28 74 20 79, Skive Trav: skive@trav.dk

Virksomhed/Person
Adresse

Mønsted Kalkgruber
Kalkværksvej 8
7850 Stoholm

Begrundelse

Yderligere information

Mønsted Kalkgruber har skabt værditilvækst og meromsætning og har også sigtet mod at skabe flere
arbejdspladser. I 2012 har de som eksempel indviet et nyt tog, som kører fra receotionen og ned til kalkgruberne.
http://www.monsted‐kalkgruber.dk/dk/menu.htm
info@monsted‐kalkgruber.dk, tlf: 86 64 60 11

Kandidater til Temaprisen
"Bæredygtighed"
Virksomhed/Person
Adresse

DjursWindGlobe
Færgevej 4,
8500 Grenaa

Begrundelse

Digital udstilling om havmølleparken ved Anholt. Målet er at udbrede viden om vedvarende energi og Danmarks
position som førende indenfor havvindmølleparker. Målgruppen er den brede befolkning og udstillingen
henvender sig derfor både til børn og voksne. Udstillingen er blevet til i et samarbejde på tværs af brancher og
sektorer.
www.djurswindglobe.dk
Destination Djursland: mette@visitdjursland.com, Visit Djursland tlf: 86 34 14 00

Yderligere information

Virksomhed/Person

Radisson Blu Scandinavia Hotel, Aarhus
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Adresse
Begrundelse

Margrethepladsen 1,
8000 Aarhus C
Hotellet er Svanemærket og arbejder målrettet med bæredygtighed: Projektet "Bæredygtig
Bespisning" reducerer madspild, NRGI Klimapartnerskabsaftale har reduceret energiforbruget,
Elbil ladestander kan frit benyttes af gæsterne, "Brain Food" til mødegæster og kampagnen
"Think Planet" arbejder med at reducere elforbruget.

Yderligere information

http://www.radissonblu.dk/konference/ansvarlig‐forretningsfoerelse
General Manager Peter Møller Laursen: peter.laursen@radissonblu.com, tlf: 86 12 86 65/21 62 29 01

Virksomhed/Person
Adresse

Scandic Regina
Fonnesbechsgade 20,
7400 Herning
Hotellet er Svanemærket og alle medarbejdere trænes i obligatoriske miljøprogrammer. Madmæssigt er der
fokus på økologiske produkter, og der er udviklet en række klimamenuer med begrænset CO2 udledning, ligesom
flaskevand er erstattet. Kæden bruger returemballage og anvender miljømærkede produkter, ligesom der
tilbydes bæredygtige møder.
http://www.scandichotels.dk/da/Hotels/Countries/Danmark/Herning/Hotels/Scandic‐Regina/
Dir. Rikke Bøndergaard rikke.bondergaard@scandichotels.com, tlf: 97 21 15 00

Begrundelse

Yderligere information

Virksomhed/Person
Adresse
Begrundelse

Yderligere information

Solbaaden Aps ved Henry Thomsen
Grethe Løchtes Gade 5, lejl. 37
8000 Aarhus C
"Solstrålen" er den første CO2 neutrale udlejningsbåd i Ry. Turister har lejet den og den
har sejlet mange formidlingsture og fået stor, positiv pressedækning. Det overordnede arbejde med at skabe
CO2 neutral sejllads er sket på tværs af brancher og sektorer.
Sol‐sejlads kan bane vejen for nye, klimarigtige løsninger i fremtiden.
www.solbåden.dk
Henry Thomsen: ht@solbaaden, tlf: 61 18 67 90

Kandidater til Temaprisen
"Kompetenceudvikling"
Virksomhed/Person
Adresse
Begrundelse

Yderligere information

Virksomhed/Person
Adresse
Begrundelse

Yderligere information

2012 Scandinavian Destination Sustainability Index
Nordhavnsgade 4,
8000 Aarhus C
Aarhus har i samarbejde med nordiske kolleger skabt verdens første internationale samarbejde
om en grøn mødeindustri. Det har resulteret i et Index, hvor destinationer konkurrerer og måles på såvel
software og hardware med indenfor bæredygtighed. Arbejdet skal gøre erhvervet mere konkurrencedygtigt og
øge kendskabsgraden til Aarhus, Region Midtjylland og Danmark.
http://www.ttgnordic.com/news/item/3037‐scandinavia‐has‐first‐sustainable‐meetings‐index
http://iccaworld.com/newsarchives/archivedetails.cfm?id=2879
Dir. Visit Aarhus Peer H. Christensen: phk@visitaarhus.com, tlf: 87 31 50 01
Favrskov Business Branding
Bogøvej 15,
8382 Hinnerup
Projektet skaber et stærkt netværk af turisme‐ og oplevelsesvirksomheder, der via
kompetenceudvikling og netværksrelationer bliver styrket til at møde erhvervsturisternes
ønsker og behov.
www.favrskovbusinessbranding.dk
www.favrskoverhverv.dk
Erhvervschef Dan Skovgaard: dan@favrskoverhverv.dk, tlf: 86 96 77 11/21 48 10 34

