
indtager  igen

Destination 
Sønderjylland

Rådhuspladsen
Lørdag den 7. september 2019 
– bliver det igen muligt for København at få en forsmag på 
Sønderjylland, når Destinationen sammen med en række 
sønderjyske virksomheder, kommuner og erhvervsorganisa-
tioner indtager Rådhuspladsen i København. 

Der blev sagt MOJN, serveret sønderjyske specialiteter og ud-
budt både jobmuligheder, boliger og ferieophold, da Destination 
Sønderjylland for første gang indtog Rådhuspladsen i 2018. 
Arrangementet blev en stor succes, og derfor gentager vi eventen 
i september, 2019.

I år kommer pladsen til at emme af sønderjysk stemning og 
atmosfære, når det fysiske udtryk får en overhaling af dette års 
leverandør, Tough Nature. Udover en anderledes placering af telte, 
opstiller Tough Nature en bl.a. en scenelastbil og en eventtrailer.   

På selve dagen bliver Sønderjylland bredt repræsenteret af både 
turismevirksomheder, fødevarevirksomheder, erhvervsorgani-
sationer og kommuner. ”Sønderjylland på Rådhuspladsen” er en 
enestående mulighed for at gøre opmærksom på de fantastiske 
produkter som din virksomhed producerer samt tiltrække nye 
borgere og gæster til Sønderjylland!

Med sin levende historie, smukke 
natur og innovative fusionskøkken,  

er Sønderjylland et fantastisk 
sted – både for os der bor her og 

for de 4 millioner gæster der hvert 
år besøger os. Faktisk er vores 

landsdel så fantastisk, at vi gerne 
vil dele med resten af Danmark. 



Tilmelding 
Tilmeld dig ved at klikke HER:
www.t2m.io/6jf94MaE

Frist for tilmelding: 
01. juli 2019

Spørgsmål
kontakt projektkoordinator, 
Jaqueline Nicolaisen 
mail: jn@dssj.dk
Tlf.:  81 82 45 68

Praktisk info
Sted:  Rådhuspladsen, København
Dato:  07. september 2019
Tid:   11.00-17.00

Som aktør i Destinationen har du mulighed for at leje 
en stand til eventen. Der er stadepladser indenfor  
temaerne:
1. Sønderjyske kvalitetsfødevarer 
2. Bosætning/tilflytning 
3. Sønderjyske kvalitetsoplevelser

Der sælges 2 typer stadepladser:
1. Standard stadeplads på 3 x 3 meter:
 a.  DKK 5.000 ex moms for virksomheder  

uden salg af varer
 b.  DKK 5.200 ex moms for virksomheder  

med salg af varer

2.  Udvidet stadeplads:
 a. DKK 9.995 ex moms for 6 x 3 meter
 b. DKK 19.995 ex moms for 6 x 6 meter

Se stadeplan på næste side.

Prisen inkluderer: 
• Telt inkl. op- og nedtagning
• 1 x bord på 180 x 80 cm
• Strøm (i mindre omfang)
•  Forplejning: morgenmad, vand, kaffe, te og frokost

Derudover er der mulighed for at tilkøbe transport af 
både tør- og kølevarer. 

Der vil blive opsat en scene med programsatte indslag, 
og pladsen vil hele dagen emme af forskellige aktiviteter.

Ta’ med os 
til København...
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