The Danish Club

FÅ FLERE
BESØGENDE
TIL DIT
HISTORISKE
HUS

Få flere gæster
til dit historiske hus
Aldrig har vores behov for det autentiske, det unikke og det lokale været større end i disse år. Her har
dit historiske hus et kæmpe potentiale, som vi vil
hjælpe dig med at forløse. Historiske Huse lancerer derfor The Danish Club. Et digitalt forum som
effektivt bringer dit historiske hus ud til de mange
danskere og turister, der leder efter særlige oplevelser. På den måde ønsker The Danish Club både at
øge dine indtægter og bevare den danske kulturarv, som dit hus er en vigtig del af.
Vil du være med?
Mange venlige hilsner,

Birthe Iuel
Præsident for Historiske Huse

Tilmeld dig

Vi gør det nemt
at finde
dit historiske hus
The Danish Club hjemmesiden gør det let og
inspirerende at finde netop dit historiske hus og
de oplevelser, du tilbyder. Vi markedsfører dit lille
landsted, din store herregård, din gamle mølle,
både lokalt, internationalt og gennem anerkendte
partnere.
Vi sætter fokus på dig og alle de andre interessante
historiske huse, der er åbne for offentligheden.
Du får flere besøgende og bidrager samtidig til at
bevare og udvikle den danske kulturarv.

Det er nemt at være med, vi sørger for
alt det praktiske.

Tilmeld dig

Sådan
præsenteres dit hus
Hjemmesiden præsenterer husene fra deres mest
inspirerende og indbydende side og gør det let
for gæsterne at få et fuldt overblik over tilbud og
oplevelser uanset hvor i Danmark, de er. Som ejer
kan du altid let og gratis oprette nye events og
vedligeholde informationerne om netop dit hus.
Vi præsenterer dit hus med:
• Stemningsfyldte billeder og video
• Danmarkskort med stedets placering
• Ikoner og beskrivelser af husets tilbud
• Historien om huset
• Mulighed for portrætartikel om ejerne
• Praktiske informationer og googlemap
• Seværdigheder i nærheden
– og meget mere

Tilmeld dig

Vær med i klubben
– det er gratis!

Det får du som medlem
• Gratis* medlemskab

Vi vil rigtig gerne have dig som medlem af The

det første år

• Dit eget PR-kit til lokal
markedsføring

Danish Club, og det første år er ganske gratis.
Du kan blive medlem af The Danish Club, hvis du

• Gavekortsordning

samarbejdsmuligheder

ejer og/eller driver et historisk hus, med en eller flere
kommercielle aktiviteter. Huset behøver ikke være
åbent hele året, men blot have enkeltstående aktiviteter som byder offentligheden velkommen.
Eksempler på huse som kan være med:

• Spændende

• Fælles markedsføring:
PR, sociale medier,
nyhedsbreve og online

– og vi udvikler konstant nye
ideer og salgsværktøjer

annoncering

Fredede og bevaringsværdige bygninger som:
Herregårde, landbrugsbygninger, møller, industribygninger, huse på landet, haver, kroer, hoteller,

* indtil 1.4.2019

B&B, restauranter, museer, pakhuse, byhuse, fyrtårne,
præstegårde, skovriddergårde, mejerier og klostre.

Vi lægger vægt på, at husets autenticitet
og sjæl er intakt, både ude og inde.
Tilmeld dig

Vi er allerede
i fuld gang

The Monica
Hotel, Ærø
“The Monica er et lille personligt “Luxury boutique
hotel” i Ærøskøbing. Her oplever man ro og fred og
mærker husets særlige sjæl renoveret og indrettet
med største passion. ”Som et lille sted hjælper The

Historiske Huse er stolte af at kunne sige, at medlemmerne strømmer ind i The Danish Club.
Du kommer i godt selskab:
Gyldensteen Gods

Danish Club mig med at gøre turister fra ind- og
udland opmærksom på Ærø og min lille historiske
perle.”
Monica Conradsen, Ejer

The Monica boutique hotel
Tranekær Slot
Lillemølle B&B
Gl. Holtegård Museum
Lungholm Slot
Peder Oxe Restaurant
Gisselfeld Kloster
Restaurant Havfruen
Møllerup Gods

Tranekær Slot
Slot oprindeligt fra 1100-tallet, Langeland
“Tranekær Slot skaber eksklusive forretningsmøder i
private historiske rammer, enestående jagtoplevelser og lokal gastronomi fra Langeland. The Danish
Club giver os ekstra markedsføringsmuskler, så vi

– og mange flere

med få ressourcer kommer tæt på de mennesker,
som vi gerne vil have på besøg. Både fra indland og
udland.”

Tilmeld dig

Mette & Christian greve Ahlefeldt-Laurvig, godsejere

The Danish Club

Kontakt

Historiske Huse

The Danish Club hos Historiske Huse

Historiske Huse er en medlemsorganisation for ejerne af fredede og bevaringsværdige bygninger.

M: danishclub@historiskehuse.dk

Vi tilbyder vores medlemmer en række værdifulde services blandt andet rådgivning, rabatter og

T: 45 57 12 22

spændende arrangementer om bygningskulturen.
The Danish Club er det nyeste tiltag for at udbrede kendskabet til Danmarks åbne historiske huse.
Realdania
Realdania støtter tilblivelsen af The Danish Club sitet økonomisk.

