
 

 

  
 

 

 

Vækstgrupper 

Netværk, Vidensdeling og Erhvervsmæssig Vækst 

Hvide Sande og Søndervig 

 

  

 



 

 

  
 

Hvorfor Vækstgrupper? 

Der skal mere vækst i turismen i Hvide Sande og 
Søndervig. De to byer er blevet udvalgt til at indgå 
i et nationalt demonstrationsprojekt under 
overskriften ”Erhvervsmæssig vækst i tilknytning 
til by- og havnemiljøer”. Vi skal nu i gang med at 
skabe denne vækst. Derfor inviterer vi alle 
virksomheder og andre aktører, der arbejder med 
turisme uanset om produktet er oplevelser, 
overnatning, bespisning, transport, events eller 
noget helt andet til at deltage i en åben 
vækstgruppe.  

En vækstgruppe betyder forretnings- og 
serviceudvikling i netværk. Formålet med 
vækstgruppen er at skabe et helt nyt forum på 
tværs af Hvide Sande og Søndervig for i 
fællesskab at styrke de eksisterende 
turismeprodukter og udvikle nye, der går på tværs 
af brancher. Vækstgruppen handler om at skabe 
et forum, med skarpt fokus på forretnings- og 
oplevelsesudvikling til gavn for alle parter. 
Omkringliggende byer er også velkomne til at 
deltage.  

Workshops i vækstgruppeforløbet: 

Vækstgruppeforløbet er et tilbud til turistaktører 
og tilgrænsende erhverv. Det består af i alt 5 
workshops, som vi afholder i løbet af efteråret 
2013 og foråret 2014. 

Forslag til workshops: 

 Innovation og forretningsudvikling i 
turismen og oplevelsesøkonomien: 
Hvordan kan man bruge nye metoder og 
kreative tilgange til at skabe innovation? 
Og hvordan bliver det omsat i konkret 
forretning? 

 Service: Hvad vil kunderne have og 
hvordan bliver vi bedre til at levere det? 
Hvilke kompetencer har vi brug for og kan 
vi gøre andet – måske kreativt eller 
digitalt – der styrker turisternes 
serviceoplevelser? 

 De fysiske rammer: Hvad skal der til for 
at gøre Hvide Sande og Søndervig mere 
attraktive for turisterne og borgerne? 

 Netværk og partnerskaber: Hvordan 
løfter vi i fællesskab – på tværs af 
virksomhedsmæssige og offentlige og 
private skel - og kan vi blive endnu bedre 
til det? 

Undervejs i forløbet bliver forskellige temaer 
kvalificeret og udviklet efter behov, og det bliver 
muligt for deltagerne efter interesse at 
videreudvikle på et specifikt tema i samarbejde 
med andre interesserede. 

Deltagere i vækstgruppen får:  

 Inspiration til at udvikle deres forretning: 
Vi vil inspirere, involvere og udfordre 
gennem oplæg fra andre, der har haft 
succes, cases fra ind- og udland og 
værktøjer til innovativ og kreativ 
forretningsudvikling. Målet er at 
deltagerne – gerne i samarbejde med 
andre – får udviklet deres forretning 

 Hjælp til at etablere forretningsskabende 
samarbejder med andre:  

 

 

 

 

 

 

Vi tilbyder dig en mulighed for, at skabe 
nye og tætte samarbejder med andre 
virksomheder og organisationer, og 
dermed skabe en mulighed for at øge din 
omsætning. Samtidig vil vi give dig 
mulighed for, ved at arbejde med kreative 
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metoder, at udvikle konkrete produkter 
og pakkeløsninger for din virksomhed, 
der kan være klar til lancering i sæson 
2014.  

 Projektudvikling i samarbejde: Vi tilbyder 
dig vores hjælp til projektudvikling af 
mere strategiske og investeringstunge 
projekter, som du påtænker i samarbejde 
med andre. Vi hjælper med at udarbejde 
forretningsplaner for de bedste projekter. 

 Et nyt netværk: Vi arbejder på tværs af 
brancher, offentlige og private skel og på 
tværs af geografi.  

 Viden og strategisk indsigt: Vi udarbejder 
analyser af både de fysiske rammer og 
turisternes oplevelse af service og 
kvalitet. Analyserne bliver brugt aktivt til 
at udfordre og stimulere deltagerne til at 
tænke nyt og styrke det, deltagerne 
allerede har succes med.  

 Mulighed for at sætte fingeraftryk på de 
fremtidige turist planer for Hvide Sande 
og Søndervig: Vi vil inddrage deltagerne i 
udviklingen af planer for de fysiske 
miljøer og i udvikling af koncepter, som 
skal finansieres og realiseres i de 
kommende år.  

 

Pris: 

Det er gratis at deltage – projektet finansieres af 
Ringkøbing-Skjern Kommune og EU’s 
regionalfond. 

 

 

 

 

Praktisk 

Vi tager naturligvis hensyn til sæson og 
planlægger forløbet, så det imødekommer 
deltagernes ønsker til både tidspunkt og 
placering. 

Læs mere om projektet her: 
www.hvidesande.dk/hvide-sande/vaekst-i-
turisterhvervet 

http://www.oplevelsesbaseret-
kystturisme.dk/Nej/ny-vaekstgruppe-i-hvide-
sande-og-sondervig 

Hvis du ønsker at deltage kan du henvende dig til. 

Asker Geyti 
asker@hvidesande.dk  
Tlf: 2114 4136. 

Destination Ringkøbing Fjord 
www.hvidesande.dk 

 

 

 
Vi vil sikre at nye samarbejder, kan opstå ved at arbejde 
med kreative metoder til at udvikle fælles produkter og 

pakker og skabe nye relationer. 

Senest opdateret d. 06.09.2013 
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