
GAVEKORT TIL SKAGEN
- Dit bidrag gør en forskel!

Skagens butikker og restaurationer er særligt hårdt ramt af Coronakrisen lige nu
Både vores detailbutikker – og i særdeleshed de små specialforretninger – er sammen med 

Skagens unikke restaurationsmiljø en stor del af Skagens DNA. Derfor vil vi med dette initiativ, 
forsøge at hjælpe med at få gang i både butikker og restauranter, når krisen letter.

Er du virksomhedsejer – måske i en branche der ikke er hårdt ramt, eller ønsker du blot at 
bidrage til projektet ”Gavekort til Skagen” – så læs konceptet nedenfor.

Projekt ”Gavekort til Skagen”
Hver virksomhedsejer eller privatperson kan støtte 
Skagens butikker og restaurationer ved køb af Skagen 
Gavekort. Der er sat et fast beløb på Kr. 2.000,- pr.  
gavekort man køber. Man kan naturligvis købe så 
mange man ønsker. Gavekortene udbydes i konkurrence 
på egen Facebook side, hvor alle vindere udtrækkes 
1. maj. Ønsker man ikke selv at stå for konkurrencen 
tilbyder Skagen Onsdag at køre konkurrencen for de 
virksomheder, der måtte ønske det.
NORDJYSKE Medier / Skagen Onsdag er koordinator for 
projektet – og vil følge op på konkurrencen med sider i 
Skagen Onsdag. 
Alle bestillinger skal gå gennem Søren From fra  

NORDJYSKE Medier. Ved deadline for køb – 17. april – 
bestilles alle gavekort samlet hos Turisthus Nord.  
Gavekortene leveres til de virksomheder der er med 
– og der sendes efterfølgende regning på det antal 
gavekort, man har bestilt.
”Gavekort til Skagen” i Skagen Onsdag
Der indrykkes helsider i Skagen Onsdag under hele 
konkurrencens løbetid – 17. april til 1. maj. Alle vindere 
offentliggøres på virksomhedernes egne Facebook sider 
1. maj – og man kontakter selv vinderne.  
Derudover sendes vinder navnet/navnene til Søren 
From på: soren.from@nordjyske.dk som offentliggør 
alle vindere i Skagen Onsdag 13. maj.

Vi indrykker logoer/navne fra alle sponsorer på helsider i Skagen Onsdag - pris herfor kr. 375,- inkl. moms 

Sådan kunne det se ud:
Virksomhed X køber 1 stk. gavekort kr.  2.000,- inkl. moms
Kort + kuvert til gavekort kr.        30,- inkl. moms
Logo/navn på helsider i Skagen Onsdag kr.      375,- inkl. moms 
Samlet pris kr. 2.405,- inkl. moms

Bestilling til: soren.from@nordjyske.dk
Angiv antal gavekort á kr. 2.000,- som I ønsker – samt kontaktperson (mail og telefonnummer)
Send logo til brug for annonce til soren.from@nordjyske.dk 

Tidslinje:  
3. april til 17. april:  Køb af gavekort 18. april til 1. maj:  Konkurrence på FB 

1. maj til 13. maj:  Kontakt vindere af gavekort 13. maj:  Vindere offentliggøres i Skagen Onsdag

HUSK: Når konkurrencen slutter og vinderne er fundet, sendes navn på disse til: soren.from@nordjyske.dk

Ønsker man at støtte med mindre gavekortsbeløb, opfordrer vi til, at man blot henvender sig til Turisthus Nord 

 – eller til butikker og restauranter direkte!

VI BAKKER OP!

… og vi har plads til mange flere !! Tilmeld din virksomhed – allerede i dag!

Har du spørgsmål 
så kontakt  

Søren From  
tlf. 22 49 13 72


