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HOME OF THE VIKING KINGS



EN NY HISTORIE I DEN GAMLE FORTÆLLING



PALISADEN – EN NY RAMME 





”Gorm de Oude” og ”Harald Blauwtand”



KONG GORMS STORE FAMILIETRÆF





Den højeste udmærkelse…



Succes bygget på mund til øre



Kan man bygge en oplevelse på dårlig samvittighed?



From 30.000 to 225.000



Fornemmelser



• Vi har alle muligheder for at tiltrække turister.
• Det er gratis.
• Vi er verdensarv.
• Vi lindrer de danske forældres dårlige samvittighed
• Vi har en god mavefornemmelse…

• Men det er ikke nok.
• Derfor…kaster vi os over samarbejder, hvor vi ser dem.





Mange med i tilbuddet – hvor er Jelling?



Vi er ikke 1. valg…heller ikke 2. valg, men…



På side 21 får den hele armen



VERDENSARV…IS IT WORTH IT?



Fornemmelser



Den verdensarvsrigeste region i Danmark!



VADEHAVET





JELLING



CONTENT POOL





Andre fortæller om os



Andre fortæller godt om os



Turoperatører



AVIS TIL DE GODE AMBASSADØRER



Vi har lært…

• At forskellighed er en styrke.
• At attraktionerne kan være med til at få samarbejdet 

mellem flere kommuner til at glide.
• At vi sammen er i stand til at få politikernes 

opmærksomhed.
• At der skal penge til før det virkelig rykker.



Husk…

• Bliv ikke hjemmeblind
Erkend at dit besøgssted ikke kan udrette meget alene. Find 
turistpartnere omkring dig.

• Du er ikke nødvendigvis nummer 1
I samarbejdet med andre turistattraktioner får alle ikke lige meget. 
Men finder man de rigtige partnere, får alle noget ud af det.



VIRKER DET?



Fornemmelsen er                                                           
RIGTIG GOD
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