Halmstad/Halland
Tilbud til Stena Line Danmarks gæster

Halmstad/Halland

Vil du være med til at tiltrække
danske turister til Halmstad?
Stena Line lancerer i forbindelse med åbningen af ruten
Grenaa‐Halmstad en kampagne, ”Golden Deals”, som du har
mulighed for at være med i.
Vær med til at byde velkommen med ekstra gode tilbud, så vi
sammen kan gøre området attraktivt for danskerne.
For at være med, skal du tilbyde Stena Lines gæster en af
følgende fordele:
•

”2 for 1 pris”

•

Minimum 20%*

•

”Kids go free”

Stena Line vil stå for markedsføring af kampagnen.
*20% rabat eller der over. Det kan f.eks være på hele butikken, på alle ikke nedsatte varer,
åå udvalgte produkter, på ét bestemt mærke osv.

”2 for 1 pris eller 20%”
Hvis du har lyst til at være med, skal du tilbyde 2 for 1 eller 20%, når der fremvises en
gyldig Stena Line færgebillet.
Målgruppen er danske par, venner der rejser uden børn og de studerende.
Kampagnen er gældende fra 1. februar – 31. december 2020, men du kan i din
tilmelding markere enkelte perioder, hvor tilbuddet ikke er gældende.
Det skal du gøre:
Tilbyde 2 voksne der rejser med Stena Line fra Danmark enten 20% rabat eller 2 for 1
pris.
Det får du ud af at deltage:
Som partner i kampagnen er du med til at sikre, at danskerne besøger din virksomhed.
Stena Line står for markedsføringen, og der laves en fælles webside hvor alle partnere
bliver præsenteret med deres unikke tilbud. Websiden bliver markedsført på Stena
Lines forskellige interne og eksterne markedsføringskanaler:
•

www.stenaline.dk

•

Facebook/Instagram

•

Rejseblog

•

Diverse Rejseblogs

•

Aviser, publikationer og bannerannoncering (RTB)

Dit tilbud bliver præsenteret sammen med en kort tekst + billede af din virksomhed på
websiden, der oprettes af Stena Line.

Source:

”Kids go free”
Hvis du har lyst til at være med, skal børn være gratis, når der fremvises en gyldig
Stena Line færgebillet.
Målgruppen er danske børnefamilier.
Kampagnen er gældende fra 1. februar – 31. december 2020, men du kan i din
tilmelding markere enkelte perioder, hvor tilbuddet ikke er gældende.
Det skal du gøre:
Du kan tilbyde gratis entre for op til 3 børn ifølge med mindst 1 betalende voksen,
eller du kan tilbyde at børn spiser gratis ifølge med voksne.
Det får du ud af at deltage:
Som partner i kampagnen, er du med til at sikre at danskerne besøger din virksomhed.
Stena Line står for markedsføringen, og der laves en fælles webside hvor alle
partnerne bliver præsenteret med deres unikke tilbud. Websiden bliver markedsført
på Stena Lines forskellige interne og eksterne markedsføringskanaler:
•

www.stenaline.dk

•

Facebook/Instagram

•

Rejseblog

•

Diverse Rejseblogs

•

Aviser, publikationer og bannerannoncering (RTB)

Dit tilbud bliver præsenteret sammen med en kort tekst + billede af din virksomhed på
websiden, der oprettes af Stena Line.

Source:

”Golden deals” Halmstad/Halland
‐ Sammen står vi stærkere
Glade gæster er loyale gæster. 
Vi håber, at mange af jer vil være med, så vi sammen kan vise
danskerne hvorfor de skal besøge netop jeres fantastiske
område. Halmstad og hele Region Halland er en ny og
spændende destination for mange danskere, men vi har et
fælles ansvar for, at få budskabet ud i Danmark.
Vi tror på, at glade gæster er loyale gæster, der kan udgøre en
del af fremtidens ambassadører for området.
Tilmelding
https://docs.google.com/spreadsheets/d/12RKLZ8DlOatroAUg
8uiZLyqj36RLHyIc9khvBzY_D4E/edit?usp=sharing
Vil du vide mere, kontakt os gerne på:
Malene.Bager@stenaline.com

Halmstad/Halland

• Golden Deals Halmstad
/Halland
• Alle kan være med – jo flere jo
bedre 
• For at være med, skal I tilbyde
• Gratis entre for børn
• Minimum 20% rabat eller
2for1
Eksempel fra Golden Deals
til svenskere som besøger
Danmark

Eksempel fra Golden Deals
til svenskere som besøger
Danmark

•
•

Det er nemt, hurtigt og meget brugervenligt
Backend hvor I som partner kan oploade
tilbud

Eksempler

Se flere eksempler her:
https://goldendeals.stenaline.se/

Har du tilmeldt dig??? 
Malene Bager – malene.bager@stenaline.com
Mob: +4528883325

