Kære Medlem af Dansk Turismefremme
Som medlem af Dansk Turismefremme har I med denne aftale mulighed for gratis at blive Aktiv Danmark
Partner. Som Partner har I mulighed for at blive gratis certificeret under Aktiv Danmarks DMOcertificeringsordninger, samt at tilbyde turismevirksomhederne (aktørerne) i jeres område/destination at
blive certificerede. Som Aktiv Danmark Partner modtager I 20% af de årlige kontingentindbetalinger til
gengæld for løbende virksomheds- og kontrolbesøg af aktørerne i jeres område.
Hvad er Aktiv Danmark
Aktiv Danmark er et udviklings-, certificerings-, og markedsføringsnetværk, som specialiserer sig inden for
seks kategorier: Cykelturisme (Bed+Bike), Fishing Denmark, Gastronomy Denmark, Wellness Denmark,
Walking Denmark og Golf Denmark. Aktiv Danmarks medlemmer er først og fremmest private
turismevirksomheder, som har valgt at gøre en ekstra indsats for at styrke deres forretning gennem fælles
markedsføring og produktudvikling.
Certificering som DMO (turistbureau, destination, kommunal instans el.lign.)
Som DMO kan I bruge certificeringsordningerne som et udviklings- og markedsføringsværktøj i samarbejde
med jeres aktører. Ønsker I fx at arbejde med cykelturisme, kan I med fordel bruge Bed+Bike-ordningen, som
ramme for udviklingen af cykelturismeoplevelser og -produkter som en del af jeres lokale
destinationsudvikling. Dette gælder for alle Aktiv Danmarks certificeringsordninger: Cykelturisme (Bed+Bike),
Fishing Denmark, Gastronomy Denmark, Wellness Denmark, Walking Denmark og Golf Denmark.
Processen
Når denne kontrakt er underskrevet, er I officielt Aktiv Danmark Partner. Herefter vil I modtage en
velkomstmappe med materiale, som vil klæde jer på i forhold til at håndtere opgaven.
Som Aktiv Danmark Partner har I mulighed for at videreformidle ordningerne til jeres aktører. Herefter
anbefaler/indstiller I de aktører, som ønsker at blive certificeret, til Dansk Turismefremme/Aktiv Danmark.
Hvis en virksomhed opfylder kravene, kan denne optages i en eller flere af ordningerne af Dansk
Turismefremme. Aktørerne kan desuden selv søge om optagelse direkte gennem Dansk Turismefremme,
som samarbejdspartner vil I herefter få direkte besked.
Aftalen træder i kraft så snart, den er underskrevet af begge parter. Herefter vil I som Aktiv Danmark Partner
have ansvaret for at vedligeholde aftalen over for alle Aktiv Danmark certificerede i jeres område (mindst ét
opfølgningsbesøg besøg hvert andet år). For hver ny aktør, som i jeres område optages i ordningerne,
modtager I første år 20% af kontingentet for certificeringen for den pågældende aktør. Hvert år, med
begyndelse 1. oktober, vil I herefter modtage 20% for alle aktører på jeres område, som er certificeret under
Aktiv Danmark. Aktørerne betaler kontingent direkte til Dansk Turismefremme, hvorfra I modtager jeres
provision.
Den enkelte certificerede aktør kan kun tilknyttes én ansvarlig Aktiv Danmark Partner. Opstår der tvivl om
hvilken organisation, den enkelte aktør skal tilknyttes (f.eks. tvist mellem en lokal turistorganisation og fælles
tværkommunal destination), tilkommer aftalen som udgangspunkt det lokale/kommunalt geografiske
afgrænsede niveau. Den konkrete beslutning træffes af Dansk Turismefremme.
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Indhold
Som Aktiv Danmark Partnere tilbydes I:
20% af kontingentet for nye Aktiv Danmark medlemmer i jeres område som provision. Efter 1.
oktober modtager I 20% af kontingenterne af alle Aktiv Danmark medlemmer i jeres område.
Gratis DMO-certificering under Aktiv Danmarks certificeringsordninger
Mulighed for at benytte jer af certificerings-logoer på eget markedsføringsmateriale - offline og
online
At blive en del af den samlede markedsføringsindsats for at fremme aktive kvalitetsoplevelser i
Danmark
Som Aktiv Danmark Partnere kan I tilbyde jeres Aktører:
Mulighed for at benytte jer af certificerings-logoer på eget markedsføringsmateriale - offline og
online
Markedsføring via hjemmesiderne bedplusbike.dk og bettundbike.de for Bed+Bike medlemmer
At blive en del af den samlede markedsføringsindsats for at fremme aktive kvalitetsoplevelser i
Danmark
Prissætning på certificeringsordninger
Det er gratis for medlemmer af Dansk Turismefremme at blive Aktiv Danmark Partnere. Som Aktiv
Danmark Partner har I mulighed for at blive certificeret gratis (DMO-certificering).
Priserne på Aktiv Danmarks certificeringsordninger bliver fastsat af Dansk Turismefremme. Se
gældende priser på www.aktivdanmark.dk. De 20%, som tilfalder Aktiv Danmark Partneren
(DMO’en), kan evt. videregives til aktørerne som rabat, såfremt DMO’en ønsker dette.
På enkelte certificeringskontrakter af ældre dato kan certificeringskontingentet være lavere end den
aktuelle normalpris. De 20% I som Aktiv Danmark Partner modtager af certificeringskontingenterne
gælder den af Dansk Turismefremme fastsatte pris, som kan variere i de enkelte certificeringsaftaler.
Som Aktiv Danmark Partner forpligter DMO’en sig til:
at udbrede kendskab til Aktiv Danmark og certificeringsordningerne til turister, erhverv og aktører på
destinationen
aktivt at hverve nye aktører til certificeringsordningerne
at udføre kontrol/sparringsbesøg hos de certificerede aktører for at sikre, at de enkelte
virksomheder lever op til de gældende kriterier. Virksomhedsbesøgene skal som minimum foretages
hvert andet år. Ved misvedligeholdelse, samarbejdsvanskeligheder eller grov overtrædelse kontaktes
Dansk Turismefremme, som har mulighed for at udmelde virksomheden.
Andet
Ved misligholdelse af aftalen kan den ophæves med 3 ugers varsel til den 1. i måneden.
Aftalen kan af begge parter opsiges med indtil 3 måneders varsel, med virkning pr. 1. oktober.
Dansk Turismefremmes indtægter for certificeringsordningerne går til markedsføring og udvikling af
Aktiv Danmark og certificeringsordningerne
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