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Turismeprisen 
Kerteminde Haven ved Havet ® 
 
-som en årlig tilbagevendende begivenhed uddeles en pris vedrørende: 
 

”En særlig indsats på Turismeområdet i Kerteminde Kommune.” 
 

Prisen skal være i harmoni med Turismepolitikken: 
”- hvad der er godt for os, er godt for vores gæster!” 

 
og skal støtte virkelysten, kreativiteten og skabertrangen blandt kommunens borgere, 
virksomheder og øvrige turismeaktører. 
 
 
FORMÅL 
Som led i Kerteminde kommunes turismesatsning herunder udviklingen af turismepolitikken, blev 
der i 2016 etableret en turismepris, som uddeles én gang om året. Formålet med prisen er at hylde, 
inspirere og motivere hele turismeerhvervet til at øge fokus på vækst, internationalisering og godt 
værtskab, hvor sidstnævnte i høj grad kendetegner Kerteminde kommunes turismeoplevelse.  
 
I vurderingen af de indstillede forslag vil der blive lagt vægt på kandidaternes evne til at skabe 
værditilvækst og positiv opmærksomhed til destination Kerteminde Haven ved Havet ®.  
 
KANDIDATER 
Hvem kan indstille kandidater? 
Alle i Kerteminde kommune kan indstille kandidater til prisen. Indstilling skal ske skriftligt og med en 
begrundelse via e-mail til dfr@visitkerteminde.dk. Indstillingen skal fremsendes senest søndag d. 22. 
november 2020. 
 
Hvem kan modtage prisen?  
Alle personer, foreninger og eller virksomheder i Kerteminde kommune som opfylder kriterierne. Det 
er ligeledes et krav at prismodtageren skal have CVR eller CPR nr. i kommunen. 
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KRITERIER FOR TILDELING AF TURISMEPRISEN 
Prisen vil blive tildelt en kandidat eller virksomhed, som har bidraget til at skabe vækst i turismen, og 
som i sit arbejde har udvist det gode værtskab og som arbejder målrettet med internationalisering, 
dvs. formidling på min. dansk, engelsk og tysk. Ydermere er det en kandidat/virksomhed som 
inspirerer andre i destinationen. I indstillingen skal alle kriterier behandles og gerne dokumenteres 
hvor muligt. 
 
Kriterier som ligger til grund for hædringen er et eller flere af følgende: 

• En virksomhed/kandidat som har skabt en særlig begivenhed af turismemæssig karakter. 

• En virksomhed/kandidat der med sin handling konkret understøtter Turismepolitikkens 
indsatsområder og som gør en forskel. 

• En virksomhed/kandidat som via aktiviteter bevidst eller ubevidst markedsfører destination 
Kerteminde Haven ved Havet ® (Kerteminde kommune). 

• En virksomhed/kandidat der med sine aktiviteter skaber synlighed om turist tilbud. 

• En virksomhed/kandidat der har etableret særlige områder der er skabt med henblik på også 
at tiltrække gæster. 

• En ildsjæl som via sin aktivitet yder en særlig indsats. 

• En virksomhed/kandidat der understøtter flere arbejdspladser i kommunen 

• En virksomhed/kandidat der understøtter vækst og udvikling indenfor oplevelsesøkonomien 
 

Derudover vil kandidaterne blive vurderet ud fra: 
a. Nyhedsværdi og originalitet. 
b. Grad af internationalt udsyn og sammenhæng med kommunens valgte målgrupper. 
c. Skabelse af arbejdspladser. 
d. Helårsaktiviteter/helårsåbent som medvirker til at udvikle sæsonen. 

 
FRIST FOR INDSTILLING  
Indstillinger skal senest være VisitKerteminde i hænde på e-mail dfr@visitkerteminde.dk senest den 
22. november 2020. Herefter gennemgås alle kandidater af en komite, bestående af medlemmer fra 
Kerteminde byråd samt VisitKerteminde. 
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