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Bredt samarbejde understøtter Blues Heaven med markedsføring og overnatning
Interessen for Blues Heaven 2018 er større end nogensinde, og derfor har arrangøren bag blues
festivalen Peter Astrup indgået aftaler med hoteller i hele Frederikshavn Kommune for at sikre
overnatning til de mange blues gæster i starten af november. Turisthus Nord bakker op om
initiativet med online markedsføring af bluesfestivalen samt af overnatningsmulighederne i
Danmark og resten af Skandinavien.
Når Blues Heaven 2018 skydes i gang fredag den 2. november bliver der fuld fart på i Arena Nord med
masser af glade bluesgæster fra ind- og udland. Interessen for årets bluesfestival i Frederikshavn har været
så stor, at alle byens overnatningssteder melder optaget.
Derfor måtte Peter Astrup, arrangøren bag Blues Heaven, gå i alliance med overnatningssteder i hele
Frederikshavn Kommune samt med Nordjyske Jernbaner for at sikre overnatning og transport til de mange
bluesgæster: ”Opbakningen til Blues Heaven er stor, og jeg er taknemmelig for, at så mange forskellige
aktører har hjulpet med at få løst udfordringerne med overnatning og transport. Nu skulle det hele gerne
køre på skinner, og jeg glæder mig til at byde artister og publikum velkomne den 2. og 3. november i
Arena Nord”, siger en glad Peter Astrup.
Udsigt til mange bluesgæster glæder Turisthus Nord
I Turisthus Nord er der begejstring over den store interesse for bluesfestivalen, og turistforeningen
understøtter eventet med online kampagner i Danmark samt i Sverige og Norge.
Turistdirektør René Zeeberg udtaler: ”Blues Heaven er ét af årets store højdepunkter i Frederikshavn med
nogle af verdens største blues-artister, og bluesfestivalen giver en fantastisk PR til Frederikshavn som event
by. Peter Astrup gør en kæmpe indsats, og det er hans fortjeneste, at så mange bluesgæster søger mod
Frederikshavn i november måned hvert år. Det er virkelig glædeligt, at interessen nu er større end
nogensinde, og vi oplever også en enorm respons på de online kampagner som Turisthus Nord kører for
Blues Heaven i Danmark, Sverige og Norge. Jeg glæder mig også over, at vores øvrige hoteller kan få
besøg af de mange bluesgæster nu, hvor Frederikshavns hoteller melder om udsolgt. Hermed kan vi alle
være med til at give gæsterne en fantastisk oplevelse til Blues Heaven 2018.”
Blues Heaven 2018 finder sted i Arena Nord den 2. og 3. november.
Læs her: www.bluesheaven.dk
For flere informationer kontakt venligst Peter Astrup: info@bluesheaven.dk

