
Julemarked for De Kræsne

Julemarked for De Kræsne er blevet en institution på Stevns. 

Hvert år den anden søndag i december inviterer omkring 50 kunsthåndværkere,
fødevareproducenter og andre aktører til et højkvalitets julemarked på 
Traktørstedet Højeruplund.

Det begyndte som et arrangement, der blot skulle afholdes i en gang i 2015.

Nu er det gentaget i fire år. I 2018 blev de udendørs stadeholdere samlet under
en teltdug, og fra og med 2019 får julemarkedet en hjemmeside.

Hjemmesiden benyttes blandt andet til at give stadeholderne en status over de 
seneste fire års julemarkeder for så vidt angår markedsføring, antal stadeholdere, 
antal besøgende, omsætningsskøn og driften af julemarkedet.

Læs herom på de følgende sider.



Markedsføring 2015 - 2018

• Optagelse i Kultunaut - landsdækkende arrangements-kalender
• Optagelse i Visit Sydsjælland-Møns arrangements-kalender
• Annonce i Stevnsbladet
• Annonce i Køge onsdag
• Pressemeddelelser til 26 sjællandske medier
• Plakater fordelt til alle stadeholdere
• Materiale til stadeholdernes hjemmesider
• Banner ved indkørslen til Stevns (Prambroen)
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Stadeholdere – fordelt på type
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Formiddag

Frokost

Eftermiddag

Før lukning

Over 1000 gæster - fordeling henover dagen

Det store antal gæster om eftermiddagen i 2015 skyldes, at der var arrangeret Lucia optog i dette tidsrum,
hvilket tiltrak en masse forældre.



Stevns total
74%

Køge
9%

Faxe
7%

Storkøbenhavn
5%

Øvrige Sjælland
3%

Udenfor Sjælland
2%

Gæsternes oprindelse

Baseret på data fra Julemarked for De Kræsne i 2018
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Generelt Godt Rimeligt Dårligt Rimeligt

Sol & Regn

Sol Byger 4 mm Byger 0,2 mm Sol og skyet

Temperatur

5-6 grader 6-8 grader 3-4 grader 7-8 grader

Vind

Nord 4 m/s Vest 5 m/s Syd/øst 8 m/s Vest 11 m/s

Vejret 
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Skøn over totalomsætning

Skønnet er baseret på indberetning af omsætningstal fra et antal stadeholdere fra hver klynge
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Værdi af gevinster, gsn. 200 kr.

Stadeholder betaling

Bidrag fra gevinstlotteri

Bidrag fra lodseddel salg

Indtægter – til organisering af julemarkedet

Værdi af gevinster er ikke en egentlig indtægt, men en forudsætning for at gevinstlotteriet kan bidrage med indtægt
I 2018 opsættes telt over den udendørs del af julemarkedet , hvilket øger stadeholderbetalingen



0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

2015 2016 2017 2018

Markedsføring

Øvrige udgifter

Udgifter – til organisering af julemarkedet

I 2018 opsættes telt over den udendørs del af julemarkedet , hvilket påvirker omkostningerne
I alle årene har der været fire frivillige, der bidrager til julemarkedet – de frivillige belønnes med tre flasker vin


