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Vi samler 
kræfterne
og kæmper 
for Fyn!
M a r ke d s fø r i n g s s a m a r b e j d e  2 0 2 0
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Velkommen som 
partner i Destination 
Fyn-samarbejdet
Destination Fyn er det fynske klyngesamarbejde inden for turisme og oplevelsesøkonomi. 

Drivkraften i Destination Fyn er den fælles tro på, at den enkelte medlemsvirksomhed 
står stærkere, når vi i et fokuseret fællesskab arbejder aktivt og dedikeret sammen for at 
indfri Fyn og Øhavets potentiale som destination for ferie, møder og events. 

Med andre ord tror vi på, at Fyn gennem sine fortællinger, attraktioner, begivenheder og 
erhvervsklynger har potentiale til at skabe global synlighed og tiltrække flere gæster hele 
året. Men forretningen kommer ikke af sig selv og kræver, at vi - d.v.s. aktørerne i fynsk 
turisme - står sammen, arbejder målrettet og markedsfokuseret.

Destination Fyns tiltrækningsindsats bygger på en digital markedsføringsstrategi, der 
sætter fynske oplevelsesmuligheder i spil over for potentielle gæster 365 dage om året 
– og i tillæg en fokuseret markedsbearbejdning inden for hhv. cykelturisme, møder og 
events samt det kinesiske marked. 

Vi har på de følgende sider samlet overblikket over de planlagte indsatser som din 
virksomhed kan blive en del af i 2019.

For mere information om Destination Fyn, klyngemedlemskab og samarbejdsmuligheder 
se destinationfyn.dk

Vi glæder os til samarbejdet.

https://www.visitfyn.dk/fyn/destination-fyn
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FYN365
- én indgang til  fælles markedsføring

af Fyn og Øhavet 

Vi kalder vores fælles fynske markeds-føringsstrategi FYN365. Her sætter vi de fynske kernefortællinger i 
spil og folder alt det unikke Fyn har at byde på ud, så vi opnår digital gennemslagskraft og bliver attraktive 
for de mange potentielle rejsende, som hver dag søger efter nye oplevelser. 

Vi er tilstede på de digitale platforme, hvor gæsterne er, og vi skaber og præsenterer gæsterne for fynsk 
content, som er relevant hele året - hver eneste dag. Content som formår at løfte alt det nære fra Fyn ud 
internationalt og dermed brede fortællingen om Fyn ud til udvalgte interessemålgrupper. 

Danmark, Tyskland, Holland, Norge og Kina vil fortsat være vores vigtigste markeder, men med FYN365 
tilgangen har vi via de sociale medier potentialet til at nå endnu bredere ud. 

De fem kernefortællinger er fundamentet for vores storytelling: 

Slotte & Herregårde   •   Ø-livet   •   Købstæder   •   Gastronomi & fødevarer   •   Odense

Cykling er et højt prioriteret tema,  som går på 
tværs af alle fortællinger.

Målsætninger -  Hvilken effekt skal vi  skabe?

• Styrket nationalt og internationalt kendskab til Fyn og Øhavet 

• Øget efterspørgsel og forretning til deltagende virksomheder i FYN365
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Kontaktpersoner:Fordele 
Hvordan får du udbytte af 
FYN365

Hvad koster det at 
deltage? 

Prisen for at blive del af FYN365 er 
kalkuleret efter følgende princip:

Investering i en fælles markedsføringspulje, 
som markedsfører Fyn og Øhavet og 
rammer interessegrupper uafhængig af 
landegrænser

Styrket nationalt og internationalt 
kendskab til Fyn og Øhavet

Øget efterspørgsel og forretning til 
deltagende virksomheder i FYN365

Online profilering på www.visitfyn.dk/de/
no/com/cn

Fælles content til brug i egne digitale 
indsatser (film, billeder) 

Adgang til et online dashboard med altid 
opdateret status af den fælles digitale 
performance

PR-og influenser omtale   

Det samlede markedsføringsbudget 
bliver støttet med 23,5% af den regionale 
udviklingsfond FOMARS

B2B -indsats til rejsegrossister og - 
indkøbere på de internationale markeder

Samlet effektmåling med resultater for 
indsatserne i FYN365

Attraktioner / Museer / Oplevelser
(antal besøgende)

<10.000 10.000 kr.

<20.000 20.000 kr.

<50.000 50.000 kr.

<80.000 80.000 kr.

<100.000 100.000 kr.

100.000+ 200.000 kr.

Campingpladser

100 pladser 7.500 kr.

100+ pladser 15.000 kr.

Feriehusudlejere 200.000 kr.

Hoteller

Optil 50 værelser 10.000 kr.

Over 50 værelser 20.000 kr.

B&B 2.500 kr.

Vandrehjem 5.000 kr.

Restauranter 5.000 kr.

Fødevareproducenter 10.000 kr.

Alle priser er ekskl. moms.

Sandra Schneider Neelmeyer, Market Communication Manager
M: +45 5146 3927   |   E: sasne@destinationfyn.dk

Martin Jensen, Social Media Manager
M: +45 2013 5435   |   E: mljen@destinationfyn.dk

Anita Skoven Jensen, Content Manager
M: +45 5128 4344   |   E: asje@destinationfyn.dk

Deadline for tilmelding d. 19. dec.
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FYN365 / 
Cross media

SEGMENTERING

efter interessegrupper 
og region

Facebook

Versioneret content t i l 
interessegrupper og 
markeder

Instagram

Google Adwords 

visitfyn.comPresse / Influenser

Infomateriale 
og guides

Events

Samarbejde med VisitDenmark 

International  cykelkampagne 

International  Østersørute 

International  indsats med særlig 
fokus på Tyskland,  Holland,  Norge    

Anmeldelsesplatforme
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Bike Island con 
amore – sådan 
tiltrækker du 
cykelturisterne!

Profilering af Fyn og Øhavet som cykeldestination og 
tiltrækning af cykelturister er en strategisk indsats for 
Destination Fyn under titlen Bike Island. Ambitionen er at Fyn 
og Øhavet ved udgangen af 2020 er kendt og anerkendt som 
Nordeuropas mest attraktive cykeldestination og herefter 
skaber en meromsætning i den fynske oplevelsesøkonomi på 
200 mio. kr. årligt.

Gennem projektet Bike Island gennemføres en 
række målrettede udviklings-, markedsførings- og 
eventtiltrækningsindsatser, der til sammen skal medvirke til 
at målsætningen realiseres. 

Markedsføringen af Fyn og Øhavet som cykeldestination sker 
fra 2019 gennem både FYN365-indsatsen og det nationale 
samarbejde omkring Østersøruten, der tager sigte på at 
udvikle verdens bedste cykelrute.

Kontaktperson:

Laura Raidla, projektleder
M: +45 2152 0408   |   E: larai@destinationfyn.dk

Hvad kan du og din virksomhed gøre 
for at understøtte Bike Island og 
øge mulighederne for tiltrækning af 
cykelgæster?

• Tjek cykelturisternes brugerrejse på din hjemmeside og alle dine 
digitale platforme. Kan de let og intuitivt finde den information, som 
de har brug for? Spørg os eller en cykelentusiast i dit netværk om 
hjælp til at teste. 

• Bliv en del af vores Bike Friends-ordning. Med den forpligter du dig 
til at give cykelturisterne en hjælpende hånd ved – i din åbningstid - 
at tilbyde lån af cykelpumpe og lappegrej, give mulighed for at fylde 
drikkedunk, sælge cykelkort eller henvise til nærmeste salgssted og 
give gratis adgang til toilet eller henvise til nærmeste toilet. 

• Hav gode cykler klar, som dine gæster kan låne eller leje, hvis de 
ikke selv har cykler med. Lav evt. en aftale med Fri Bike Odense 
eller en anden pålidelig cykeludlejer om at have deres cykler i stald. 
Registrer udlån/udlejninger.

• Del din viden om gode lokale cykelruter, hvor gæsterne kommer 
forbi ”hemmelige” steder som f.eks. den lokale gårdbutik, 
attraktioner eller naturperler. Lav evt. små kort, som gæsterne kan 
låne med over disse ruter og hemmelige steder.

• Post billeder af cykler og cyklende gæster på dine sociale medier, 
brug hashtagget #bikeislandfyn – og del billederne med Visit Fyn, 
så vi kan dele dem med endnu flere.

mailto:larai%40destinationfyn.dk?subject=
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Kina Alliancen

Eventalliancen er et strategisk samarbejde mellem fynske konferencesteder, hoteller og attraktioner, der ønsker 
at løfte Fyn indenfor erhvervsturisme og sportevents. Eventalliancen arbejder for at trække konferencer såvel som 
sport- og kulturevents til Fyn. Ud over øget omsætning til erhvervet er udgangspunktet for samarbejdet, at events 
er en oplagt katalysator for brandingen af Fyn og opbygningen af internationale erhvervsrelationer.

Ambitionen på den lange bane er at styrke Fyns konkurrenceevne som oplevelses-, konference- og 
eventdestination. Derfor har vi i Eventalliancen bl.a. fokus på at udvikle og nytænke såvel sportevents som 
konferencer – og ikke mindst de synergier, der ligger i krydsfeltet mellem dem. De konferencer og events, vi ønsker at 
tiltrække, bygger på det fynske DNA og sætter øens styrker i centrum.

 Priser for deltagelse i Eventalliancen i 2020: 15.000 kr. / 35.000 kr.

På baggrund af en ambition om at turismeaktiviteterne mod Kina skal matche en ny markedsmæssig virkelighed 
i de kinesiske rejsemønstre - og fremadrettet understøtte bredere udviklingsbehov og muligheder i de fynske 
erhvervsklynger, kulturliv, uddannelses- og talentmiljø - gennemføres p.t. en strategiudviklingsforløb i regi af Kina 
Alliancen.

Med andre ord er det intentionen at udvikle en strategi, der ikke kun bygger på en målsætning om flere kinesiske 
turister, men også tager sigte på at udbytte fynske styrkepositioner inden for erhverv, kultur og uddannelse i 
relation til det kinesiske marked.

Basispakke: 10.000 kr.
Premium pakke: 50.000 kr.

Kontaktperson:

Morten Olstrup, forretningsudvikler
M: +45 2363 8036   |   E: mool@destinationfyn.dk

Kontaktperson:

Xiaowei Liu Lolk, forretningsudvikler 
M: +45 2910 7302   |   E: xll@destinationfyn.dk 

© Thorsten Iversen

Eventalliancen
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