
                
 
 
 
 
 
 
 

		 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                       

 

Gratis workshop om salg og 
markedsføring til cykelgæster 
k 
Kære turismevirksomhed i Destination Lillebælt, Destination Sønderjylland 
og i Destination Fyn. 
Som I måske allerede ved, arbejder de seks destinationer på Østersøruten 
(N8) sammen om en fælles indsats for at skabe mere cykelturisme langs 
Østersøruten til gavn for de lokale erhvervsdrivende. Derfor arbejder vi i 
Destination Lillebælt, Destination Sønderjylland og Destination Fyn om en 
række fælles indsatser i vores område. 
  
Vi skriver til dig, fordi du måske har lyst til at få lidt praktisk hjælp til, 
hvordan du sælger mere til cykelgæster eller markedsfører dig bedre og 
mere målrettet til dem.  Sammen med nogle dygtige og praktiske folk fra 
ORANGE elevator inviterer vi dig til at deltage i en eller flere workshops 
(værksteder) på 4 timer, så din virksomhed kan tjene flere penge på 
cykelgæster.  
 
Du kan deltage på disse værksteder 
Bliv klogere på salg til cykelgæster  
Afholdes i Haderslev, Sønderjylland d. 7. december  

• Produkter som cykelgæster efterspørger 
• Prismodeller der virker hos virksomheden   
• Mersalg til cykelgæster 
• Individuel sparring 

 
Marketing rettet mod cykelgæster 
Afholdes i Kolding d. 8. december 

• Grundlæggende sælgende kommunikation med fokus på 
cykelgæster 

• Budskaber der virker hos målgruppen  
• Kommunikationsmedvind og -modvind for udvalgte målgrupper  
• Brug af egne kanaler (Hjemmeside, nyhedsbreve, FB, Instagram)  
• Produkter og services der matcher målgrupperne 
• Individuel sparring 
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Destination Sjælland, Destination SydkystDanmark og Visit Lolland-Falster  

 
Tid og sted 
Værkstederne afholdes kl. 16 alle dage og varer 4 timer.  
Afholdelsessted bliver meldt ud senere.  
OBS: Medbring gerne egen bærbar. 
 
Tilmelding 
Hvis du har lyst til at deltage i en eller flere af ovenstående 
workshops, kan du tilmelde dig ved at skrive til: 
lea@orangeelevator.com.  
 
Fordi Covid19 sætter nogle begrænsninger, har vi valgt at lave nogle 
små hold (maksimalt 10 personer i rummet) og med god afstand 
mellem deltagerne. Hvis der er mere end ti tilmeldte, afholder vi 
samme workshop to gange på samme dag.  
 
Gratis at deltage 
Det er gratis at deltage, men hvis du bliver forhindret i at komme, er 
det vigtigt, at du melder afbud pga. det begrænsede antal pladser. 
Fordi vi ikke må være så mange samlet, er det også kun muligt at 
tilmelde én fra hver virksomhed. Hvis I gerne vil være flere med til en 
workshop, så skriv det i mailen, så vi kan kontakte dig, hvis der er 
en ledig plads.  
 
Frist 
SU. fredag den 4. december 2020 
 
Kontaktoplysninger 
Har du spørgsmål inden afholdelse, kan du kontakte Kasper 
Møgelvang på telefon: 22481740 eller på mail: 
kasper@orangeelevator.com 
 
Med venlig hilsen 
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