
 
 

Målret din hjemmeside til cykelturister og 
få flere cykelgæster 
Føler cykelturisternes sig set, når de besøger din hjemmeside? Hvis ikke, så kan du med få, 

enkle greb målrette dele af din hjemmeside til dette voksende turistsegment.  

Erfaringerne viser, at det har afgørende betydning for cykelturisternes booking af 

overnatning, at de allerede på hjemmesiden fornemmer, at stedet er cykelvenligt, og at der 

ligger attraktive cykeloplevelser i nærheden. Det er derfor vigtigt, at I på jeres hjemmeside 

husker at vise de cykelprodukter og services frem, I som overnatningssted tilbyder. Ligesom I 

også skal beskrive, hvad cykelturisten kan opleve i området, samt hvilke services der 

eksisterer, der gør det nemt for cykelturisten at være cykelturist. 

Om workshoppen: 
Denne workshop er målrettet dig, der gerne vil have cykelturisterne til at vælge dit sted eller 
din service frem for de mange andre overnatningssteder og virksomheder, de kan vælge 
imellem. Måske har du allerede pakker, produkter eller services, der er målrettet 
cykelgæsterne, men du har ikke fået gjort dem synlige på din hjemmeside. Eller måske er 
cykelturisterne en ny kundegruppe ”i din butik”, som du gerne vil kommunikere bedre til. 

På kurset tager vi afsæt i din virksomheds eksisterende hjemmeside og sociale medier. Du får 
tips og tricks til, hvad du kan skrive på din hjemmeside for at tiltrække endnu flere 
cykelgæster, og hvordan det gøres brugervenligt. Derudover kan du høre om, hvad Fyn har at 
tilbyde cykelturisterne, som du kan inddrage på din hjemmeside. Som deltager vil du kunne 
få hjælp til at implementere løsningerne/produkterne på din hjemmeside og sociale medier. 

Kursusindhold 
 

1 hel dags workshop onsdag d. 19. februar kl. 9-16 

• Få tips og tricks til cykelindhold og tekst til din hjemmeside og sociale medier  

• Kend forskellen på god og dårlig cykelkommunikation, og sælg produkter med brug af 
rigtige fortællinger og tillægsord 

• Få hjælp til implementering af cykelindhold på din hjemmeside og sociale medier 

• Hør om fællesskabet og cykelservices omkring Bike Island Fyn, Bike Friends m.m. 

• Få tid til netværk og samarbejde på dagen 
 



 
 

Program: 

9:00 – Morgenmad, velkomst, præsentation og praktik 
9:45 - Første del: God kommunikation vs. dårlig kommunikation; tips og tricks til tekst og 
indhold; arbejde med nøgleord og fortællinger 
12:00 - Frokost & netværk 
12:45 - Anden del: Skriv på platforme: forskelle og ligheder, kommunikation på forskellige 
platforme, praktisk skrivearbejde på forskellige platforme. 
15:30 - opsamling og evaluering 
16:00 - tak for i dag. 

Tid 
Onsdag d. 19. februar 2020 kl. 9.00-16.00 

Der er morgenmad, frokost samt kaffe og kage i løbet af dagen. 

Sted 

Sinatur Hotel Storebælt, Østerøvej 121, 5800 Nyborg. 

 

Tilmelding 
Skal ske senest søndag d. 16. februar på https://erhvervshusfyn.nemtilmeld.dk/256/ 

Du skal oplyse navn, virksomhed, tlf. nr. og CVR-nr. Der er et begrænset antal pladser til rådighed, så 

vent ikke til sidste øjeblik, hvis du vil sikre dig en plads. 

 

Har du uddybende spørgsmål kontakt venligst: Mette Mathiasen på mail: mema@destinationfyn.dk, 

tlf. 51 777 382. 

Pris 
Undervisningen finansieres af EU's Socialfond, som del af EU-Socialfondsprojektet ”Danske 
Turismekompetencer”, og undervisningen er derfor gratis. Holdene gennemføres ved min. 15 
deltagere.  

Underviser 
Underviser er Trond Poulsen, der har stor erfaring med kommunikation til cykelturister. 

ADGANGSKRAV TIL DELTAGERNE  
Workshoppen udbydes af Destination Fyn i samarbejde med N8-samarbejdet og Dansk Kyst- og 
Naturturisme som del af EU-Socialfondsprojektet ”Danske Turismekompetencer”, og undervisningen 
er derfor gratis. Til gengæld skal deltagerne opfylde projektets adgangskrav. Det indebærer bl.a., at 
der skal føres timeregnskab ifm. kursusdeltagelse, idet deltagernes timeforbrug tæller som 

https://erhvervshusfyn.nemtilmeld.dk/256/


 
 
medfinansiering i projektet. Vi sørger for at forhåndsudfylde det meste af skemaerne, så du bare skal 
underskrive og tilføje timer for deltagelse og transport. 
 
Adgangskrav for deltagende virksomheder:  

• under 250 årsværk  

• en omsætning på under 275 mio. kr. og/eller  

• en balance på under 325 mio. kr.  

• direkte salg til turister  

Læs mere på www.dansketurismekompetencer.dk 

 

 

 

http://www.dansketurismekompetencer.dk/

