
Gul håndbog til Sønderborg- 
områdets erhvervsliv
Din virksomheds muligheder for at deltage i 
festlighederne ved Tour de France 2022
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Kære virksomhed

Tour de France i Sønderborg er større end blot et 
cykelløb. Det er en unik mulighed for dig og din 
virksomhed, som kan blive en del af tour-festen 
på mange måder. I denne håndbog vil vi inspirere 
dig til hvordan og hvorfor, du skal være med når 
Sønderborg er gul målby den 3. juli 2022.

Erhvervsservice står til rådighed, hvis du har 
spørgsmål. Vi hjælper dig i mål med din gule idé!

Sønderborg Erhvervsservice 
Rådhustorvet 7 i Sønderborg 
Brigitte Brag Eriksen 
brek@sonderborg.dk 
+45 21 60 27 12 
sonderborg.dk/tour

mailto:brek%40sonderborg.dk?subject=
http://sonderborg.dk/tour
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Aktiviteter

Gør det, du allerede gør - men med et twist  
Er du bager, så pynt med glasur, er du et 
koncertsted, så book en fransk kunstner.  
Gør det nemt at være en del af Touren.
 
100-dages programmet 
Hele Danmark tæller fra den 23. marts 2022 ned 
med en optakt på tværs af de fem tour-byer.

Hotspots
Kommunen planlægger tre hotspots på selve 
dagen. Der vil være storskærme, madboder, 
toiletter og mange mennesker. Søg om en 
stadeplads senest 15. november 2021 eller 
vær med til at skabe aktivitet i form af fx 
konkurrencer, ansigtsmaling, virtuel cykling, 
Meet’n’greet, Pimp Your Ride eller noget helt 
andet, som passer ind i netop din virksomhed.

Deadline for at være med 
i 100-dages programmet 
er 31. december. Opret 
dit event i kalenderen på 
sonderborg.dk/tour

http://sonderborg.dk/tour
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Rekruttering og partnerskaber

Tiltrækning af nye medarbejdere 
Invitér potentielle medarbejdere til at overvære 
verdens største cykelløb. Tal fx til alle de grønne 
karrieredrømme, som findes derude. 

VIP og personalearrangementer 
Brug Tour de France som anledning til at styrke 
dine samarbejdsrelationer eller lav events for 
dine medarbejdere. 
 

Indgå nye partnerskaber
Der er mange, der gerne vil være med i Tour de 
France. Gå sammen med andre virksomheder - 
så er der flere kræfter og mere synlighed til alle.

Udnyt opmærksomheden
Der vil i 100-dages programmet være megen 
lokal og national opmærksomhed og på 
løbsdagen også international opmærksomhed.
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Verdens Grønneste Målby

Den grønne omstilling 
Er din virksomhed med til at gøre Sønderborg til 
Verdens Grønneste Målby? Fortæl jeres historie. 

FN’s 17 verdensmål 
Der er mange måder, hvorpå man kan forsøge 
at gøre verden til et bedre sted. Vis hele verden, 
hvordan din virksomhed tager ansvar. 
 

Indgå nye partnerskaber
Vær med i et stort forsøgsprojekt om cykling 
for medarbejdere eller deltag i kampagnen 
“Vi cykler til arbejde”. Læs mere om emnet på 
Facebook-siden “På cykel i Sønderborg”.

https://www.facebook.com/paa.cykel.i.soenderborg
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Udsmykning

Synliggør din virksomhed
Ligger din virksomhed ud til ruten? Så gør 
din virksomhed synlig fra luften og ved vejen. 
Iklæd fx din virksomhed i trøjefarverne, sæt en 
sjov figur op på parkeringspladsen eller lav et 
kunstværk, der kan ses fra helikopterne i luften. 
 

Pynt din virksomhed fysisk og digitalt 
Gør din hjemmeside gul, hæng et banner op, sæt 
store røde prikker op på din fabrik. Vis, at din 
virksomhed er med i festlighederne.

Husk at Tour de France 
er en beskyttet titel og 
et beskyttet logo. Spørg 
os, hvis du er i tvivl!
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Mersalg og produktudvikling

Mulighederne for mersalg er mange 
Skab mersalg på gule, lokale, bæredygtige eller 
franske produkter. Det kan være pølser med 
franske krydderurter, gule kjoler og kager, 
cykeludlejning, overnatning eller bæredygtige 
løsninger på eventafvikling. Tænk dit produkt ind 
i en gul og cykelrelateret kontekst. 

Stor mediebevågenhed
Medier, forbrugere og øvrige virksomheder 
i Danmark vil være optaget af denne unikke 
begivenhed, så uanset om dit formål er branding, 
B2C eller B2B kan Touren bruges som en 
løftestang.



Én gul indgang

Sønderborg Erhvervsservice 

Rådhustorvet 7 i Sønderborg 

Brigitte Brag Eriksen 

brek@sonderborg.dk 

+45 21 60 27 12 

sonderborg.dk/tour

mailto:brek%40sonderborg.dk?subject=
http://sonderborg.dk/tour

