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Totaloplevelsen for en turist er summen af 
en række elementer, der tilsammen udgør 

en værdikæde. De klassiske: transport,  
oplevelse, bespisning og overnatning. 

Og så alle de andre kommercielle og 
ikke-kommercielle produkter og service-

ydelser, turisten møder og har brug for: 
wifi, butikker, rent badevand osv. Når det 

hele spiller sammen, så er det en god ferie. 
Men svigter et af leddene i værdikæden, 

kan hele ferien være ødelagt. Turisten 
kommer aldrig igen, og værre – advarer 

andre mod at tage  
af sted.

et spørgsmål om vilje
Evnen til at sammenkæde viden, ressourcer 

og ydelser på kryds og tværs mellem  
turismens aktører er en afgørende kilde  
til værdiskabelse. Destinationer, der har 

forstået at få hele værdikæden til at 
arbejde sammen, klarer sig godt. 

I Østdansk Turisme arbejder vi med at 
udvikle værdikæder og styrke samspillet 

mellem aktørerne om fælles produkt- 
udvikling, fælles markedsføring, fælles 

salgsarbejde, fælles mål. Vi leverer  
brugbar viden, faciliterer samarbejdet, 
sikrer kontinuitet, fokus og resultater.  

I sidste ende er det dog virksomhedernes 
vilje til at afgive noget til et fællesskab og 
tro på, at udbyttet bliver større ad denne 

vej, der er afgørende. Heldigvis er der, som 
artiklerne i dette nummer af Turisme+ er 
eksempler på, både vilje og tro og mange 

vellykkede partnerskaber. 

fokus på salg
De sidste par år har vi i Østdansk Turisme 

opgraderet indsatsen i værdikæde- 
udviklingen til i højere grad også at  

omfatte salgsledet. Vi har etableret  
interesse for Sjælland, Møn og  
Lolland-Falster hos danske og  

udenlandske turoperatør på messer  
og gennem netværk og promotion.  

Vi har inviteret dem, hentet dem i  
lufthavnen og vist dem rundt på vores 

overnatningssteder, attraktioner og 
restauranter og hjulpet dem med at sætte 

ture sammen, bl.a. ved at henvise til de 
rigtige medspillere og underleverandører. 
Når der til Sjælland, Møn og Lolland-Fal-

ster nu udbydes f.eks. fly&drive-rejser fra 
Storbritannien, færdig-pakkede kør-selv 

rejser fra Holland, fly&feriehus-rejser  
fra Rusland, krydstogt-udflugter fra 

København og cykelferier fra Tyskland,  
så er det et resultat af den indsats. 

turistens perspektiv
Værdikæder handler også om arbejde på 
tværs af organisatoriske og geografiske 

strukturer for at kunne agere ud fra 
turistens perspektiv. Vi viser f.eks. gerne 

turoperatører rundt i København eller 
henviser til gode besøgsmål i Jylland for 

at sælge ideen om en pakkerejse til vores 
egen region. Faktum er jo, at en turist,  

der overnatter i én kommune, også giver 
indtjening til andre kommuner. Kort sagt: 

Samarbejde betaler sig.

Karin Melbye Holm
Direktør



VÆRDIKÆDER
hvad skal vi
med dem?
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Værdikæder er kommet meget i fokus. Men hvad er det særlige 
og interessante ved værdikæder? Ja, som virksomhedsejer kan 
man f.eks. bruge dem til at identificere, hvor i forretningen man 
tjener pengene, og hvor det kniber med at få styr på produktionen 
eller service-flowet. 

Økonomen Porters
Værdikæde-betragtningen blev indført af den amerikanske 
økonom Michael Porter i 1980erne. Han  tog udgangspunkt i en 
industrivirksomhed, og en værdikæde er en model af flowet i  
produktionen og de ressourcer, der sættes ind i produktionen.  
 
Porters værdikæde kan også anvendes på en turistvirksomhed, 
f.eks. et hotel. Så ser den sådan ud: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Den nederste del beskriver flowet i leverancen. I den øverste 
findes de ressourcer, der indgår i hele værdikæden. Nu kan man 
så bruge de forskellige led i værdikæden til de to ovennævnte 
formål: 1. At finde, hvor den store fortjeneste ligger (stor værdi 
for kunden), 2. At rationalisere og trimme hvert enkelt led, så de 
samlede omkostninger bliver mindre. Kilde: J. Sundbo, Extended Value Chain Innovation, i J. Sundbo og M. Toivonen (red.), User-based Innovation in Services, Cheltenham (Edward Elgar) 2011

et netværk af virksomheder
Porters betragtninger er videreudviklet i 
den udvidede værdikæde, som omfatter 
netværk med flere virksomheder og  
eventuelt offentlige organisationer.  
Den udvidede værdikæde er særlig  
interessant i turisme, hvor de enkelte  
virksomheder oftest er afhængige af  
andre. Et eksempel på en udvidet  
værdikæde indenfor turisme kunne være 
en destination - se figuren nedenfor.

Hvert enkelt element er nødvendigt for, at 
der kommer turister til destinationen, og 
at de bliver tilfredse. Den udvidede vær-
dikæde kan bruges til at finde ud af, hvor 
de svage led i kæden er. For eksempel har 
turistvirksomhederne på Bornholm altid 

oplevet, at det svage led er  
transporten. Turisterne ønsker at  
komme i bil, og færgekapaciteten til øen 
er begrænset. Det hænger igen sammen 
med transportpolitikken (investering i 
færgekapacitet). Mange destinationer i 
Region Sjælland oplever, at mulighederne 
for erhvervsturisme (møder, konferencer) 
begrænses af for lille hotelkapacitet og 
service i form af store mødelokaler.  

Markedsføring og produktudvikling
Den udvidede værdikæde kan også bruges 
til at analysere, hvor der skabes mest 
værdi. Hvor lægger turisten flest penge? 
På destinationer med en festival kunne 
det være den, altså oplevelsesdelen. Så er 
det festivalen, man skal slå på i  

markedsføringen af destinationen.  
Men alle andre led i værdikæden skal også 
fungere, for ellers kommer turisterne ikke, 
eller de bliver utilfredse.

Tilsvarende kan værdikæden bruges til at  
skabe innovationer. Hvis en virksomhed i 
kæden f.eks. vil udvikle et nyt turisme- 
produkt, kan det være en fordel at  
inddrage nogle af de andre led for at 
skabe en samlet innovation, der virkelig 
kan øge tilstrømningen og det beløb, hver 
turist lægger i virksomheden. Gennem 
den udvidede værdikæde kan man altså 
identificere de nødvendige partnere i et 
innovations-netværk. 

Ankommende
gæster

Indkøbsfunktion

Teknologiske ressourcer (IT, rengøringsteknologi, køkkenteknologi m.v.)

Kilde: M.Porter, Competitive Advantage, New York (Free Press) 1985

værdikæde for et hotel

Menneskelige ressourcer (personale)

Virksomhedens infrastruktur (bygning, værelser, restaurant m.v.)
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Afrejsende
gæster

Markedsføring
+ salg

Gæsters ophold
(herunder 

oplevelse i f.eks. 
restaurant eller 
møbel-design)

Ekstra service-
aktiviteter

(f.eks. turist- 
information,

cykeludlejning)

opmærksomhed
Turister beslutter at  
tage til destinationen

Rejse-arrangement
Turoperatør,  
selv-arrangeret

transport 
Busser, veje,
lufthavn

ophold 
Hotel

Service
Café, bil-udlejning,
information mv.

oplevelse
Museer, natur,
festivaler mv.

Marketing
Destinationsbranding

transport-struktur
Transport-politik

Medier
Omtale af destination

Udvidet værdikæde for en turistdestination   

RUC.dk/samarbejde

Hvorfor ikke udnytte den viden,  
der bliver produceret på Roskilde  
Universitet? RUCinnovation gør  
det nemt for virksomheder og  

organisationer at indgå  
samarbejde med studerende og 

forskere, og du kan få hjælp til alt fra 
en forretningsplan til en  

Facebook-profil. 

Er du på LinkedIn, så kig forbi det 
nye, forskningsbaserede  

RUC Turismenetværk. Du er 
selvfølgelig velkommen til at melde 

dig ind i gruppen. 

Af Jon Sundbo, professor i erhvervsøkonomi, Roskilde Universitet



Jørgens velkomst er henvendt til de 6 
russiske turoperatører, som er ankommet 
til Møns Klint en solrig formiddag i april. 
Jørgen med efternavnet Larsen er natur-
guide på Geocenter Møns Klint, og det er 
projektkoordinator Tine Bjørn Pedersen 
fra Østdansk Turisme, der har sat ham 
stævne.

"Som guide bliver jeg selvfølgelig spurgt 
ud om sten og fossiler og blomster, men 
det allerhyppigste spørgsmål er: Hvor 
er toilettet?" griner Jørgen Larsen. Og 
der er jo også en bid vej ud til klinten, 
uanset om man kommer fra København 
eller Moskva. Men så er vejen heller ikke 
længere, mener de russiske gæster, som 
godt kan se forretningsideen i at have en 
tur til Møn med i et tilbud om storbyferie i 
København. De mener også, at de mange 
lystfiskere fra Skt. Petersborg og Moskva 
forstår at værdsætte klintens enestående 
kystlinje. Og ideen om sommerhusferie er 
ikke fremmed; russerne plejer bare at tage 
til Finland eller Sverige. 

Samarbejde med visitdenmark
Med på turen er også Nina Akimova, der 
er russisk Marketing manager i Visit-
Denmark. Det seneste års tid har hun 
og Tine Bjørn Pedersen sammen med en 
række andre danske turistorganisationer 
bearbejdet de russiske turoperatører, og 
nu var det på tide at præsentere dem 
for mulighederne i regionen. Inden Møns 
Klint havde gæsterne spist middag og 
overnattet på Holberggård og besigtiget 
et Feriepartner-sommerhus ved Ulvshale. 
Efter turen ned og op ad trapperne var der 
frokost på Bryghuset Møn, og så gik turen 
til Vikingeskibsmuseet, Roskilde Domkirke 
og Ledreborg Slot. En lang og kompakt 
dag med masser af inspiration til at sælge 
Region Sjælland på det russiske marked.

Østdansk Turisme har i mange år jævnligt haft danske og 
udenlandske rejse-pressefolk på besøg i regionen. Målet 
er spaltemillimeter, altså at de tager hjem og skriver 
inspirerende artikler om, hvor dejligt et rejsemål Sjælland, 
Møn og Lolland-Falster er, så deres læsere får lyst til 
at komme. De redaktionelle omtaler er nemlig et meget 
effektivt supplement til en egentlig markedsføring. 

Der er mange regionale spise- og overnatningssteder, 
attraktioner og transportører, der samarbejder med 
os om rundturene, og tak for det, for budgettet er altid 
stramt. Det samme er tidsplanerne, for vi vil jo gerne 
vise dem så meget så muligt de par dage, de er her. 

Mad er altid en go' historie
To af 2013-turene er i regi af projekt GRO, Grønne 
Regionale madOplevelser, hvor en af medarrangørerne er 
FOOD – et samarbejde mellem private virksomheder og 
det offentlige Danmark, som vil øge interessen for dansk 
og nordisk gastronomi og fødevarekultur. På programmet 
er bl.a. Roskilde Festival, som ud over musik har fokus på 
gode og bæredygtige madoplevelser.

Det kan også være udbytterigt at arrangere grænse-
overskridende ture for danske og tyske journalister. 
Vi havde fx en gruppe pressefolk med i sommerhus, 
hvor de selv stod for tilberedningen af aftensmaden – 
naturligvis af lokale råvarer og sammen med en kreativ 
lokal kok. Det resulterede i mange fine, inspirerende 
rejseartikler i de tyske medier. 

Der dufter af kaffe og friskbagt brød i det danske 
feriehus. Op ad gavlen er en kano parkeret, og på 
terrassen står grillen klar til optænding. Alt ånder 
idyl, hvis man ellers kan se bort fra de to vikinger, 
som kæmper på liv og død med sværd og skjold og 
megen ståhej.

Historisk set er billedet selvfølgelig noget rod, men det 
giver god mening, når hensigten er at vinde de tyske 
børnefamilier tilbage som feriegæster i danske sommer-
huse – ikke mindst de huse, der står på Sjælland, Møn og 
Lolland-Falster. Hele landet kan mærke konsekvenserne 
af de tyskere, der ikke kommer, men vi er ekstra hårdt 
ramt. Derfor benyttede vikinger fra Østdansk Turisme, 
Trelleborg, Gerlev Legepark og Tissø Vikingemarked sig af 
muligheden for at sætte ekstra spot på de kulturhistoriske 
attraktioner i Region Sjælland, da VisitDenmarks mobile 
feriehus i april måned nåede til Essen. Siden februar 
har huset været på turné som et markant blikfang i den 
største enkeltstående markedsføringssatsning i Tyskland 
nogensinde. 

VisitDenmark samarbejder med DanCenter, Sol og Strand, 
Novasol og Feriepartner Danmark om kampagnen – og så 
blev samarbejdet altså lige udvidet med turismeaktører 
fra en anden del af branchen i et par dage. Sidste stop for 
det mobile feriehus er i øvrigt Aachen i slutningen af juni, 
hvis vejen skulle falde dér forbi. 

Da VIKINgERNE
DRog I sommERHUs

Peter Kryger fra TV2 Øst benyttede
lejligheden til at producere et indslag

om regionens turisme, som blev bragt i 
19.30-nyhederne samme aften. 
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pREssETURE 
sIKRER omTalE

Markedsføring, rejseartikler og inspiration til salgsarbejdet – 
her er tre grænseoverskridende eksempler på, hvordan forskellige 
aktører samarbejder om at udvikle turismen på Sjælland, Møn 
og Lolland-Falster.

"my NamE Is jøRgEN, 
BUT yoU caN call 
mE gEoRgE"

Af Helle Midtgaard

19:36

10:16

Foto: TV2 Øst



Den stegte skrubbe ligger side om side 
med de fine fjordrejer. Fisken og rejerne 
får selskab af kalvehaler og sirligt anrettet 
grønt fra Lammefjorden. Det er Restaurant 
SuRi's vinderret i konkurrencen Local 
Cooking. En konkurrence, der ikke kun 
belønner gastronomiske evner, men 
også kærligheden til lokale råvarer.
 
”Vi vil gerne hylde de spisesteder, der 
skiller sig ud fra mængden og udnytter de 
gode, lokale råvarer,” siger Allan Hansen, 
restauratør, formand for Horesta Region 
Sjælland og en af arrangørerne af 
konkurrencen.
 
fjorden og jorden
Konkurrencen går ud på at skabe en smuk 
og velsmagende hovedret med mindst 
75 pct. lokale råvarer. Retterne bedømmes 
af en jury med folk fra turisme- og 
restaurationsbranchen. Og årets sultne 
sommergæster kan se frem til at prøve 
retterne på de 11 deltagende restauranter, 
der forpligter sig til at servere konkurrence-
retterne hele sommeren.
 
Dette års vinder var Restaurant SuRi i 
Holbæk, der henrykkede juryen med 
retten ”Fjorden og jorden”.
 
”Deres ret er innovativ og har en god 
historie. Og så er det en fantastisk smuk 
anretning. Sejren betyder masser af 
eksponering i medierne, så de kan godt 
regne med at få travlt over sommeren,” 
siger Allan Hansen, der håber, at endnu 
flere restauranter vil udnytte lokal-
områdets guldgruber af lækre produkter.
 
”Det er jo fjollet ikke at bruge vores 
fantastiske råvarer, når de er lige 
om hjørnet,” som han formulerer det.

en lokal bestseller
Den holdning deler Allan Hansen med 
medejeren af Restaurant SuRi, Henrik 
Nielsen.
 
”Alt er friskere, når det er lokalt. Det er 
også nemmere. Hvis man mangler noget 
lørdag eftermiddag, så kan man nærmest 
hente det på cyklen. Det er også billigere. 
Det ville være torskedumt ikke at udnytte 
vores lokale producenter,” siger 
restauratøren.
 
Han besøger ofte de lokale landmænd, 
og havnen er så tæt på, at fiskerne 
bogstavelig talt kan kaste fangsten 
ind i køkkenet.
 
”Ude på gårdene møder man passionerede 
mennesker, der virkelig kan deres kram. 
De prøver ting af og brænder for det. 
Det oplever man ikke, hvis man bare får 
varerne leveret. Vi kommer under huden 
på dem, og de inspirerer os,” siger Henrik 
Nielsen. Han er stolt over sejren, og han 
fornemmer også stolthed hos både 
producenterne og de lokale i Holbæk.
 
”Der er rigtig mange, der bestiller vinder-
retten på forhånd. Det var lidt spøjst i 
starten, men det er jo dejligt. Vi sælger ca. 
50 anretninger hver lørdag og 100-130 om 
ugen. Det bliver helt sikkert en bestseller 
over sommeren,” siger medejeren, der 
også indskyder, at retten består af 100 pct. 
lokale råvarer fra en meget lille radius.
 
flere stjernefrø på marken
Og ja, der er faktisk ikke mere end 12 
kilometer til de marker, hvor vinderrettens 
løg, porrer og kartofler gror i den gode 
Lammefjordsjord. Ophavsmanden hedder 
Søren Wiuff, og han leverer grøntsager 

til en lang række af Danmarks bedste 
restauranter.

 ”Det lokale koncept er vejen frem, og SuRi 
er meget bevidste om det. Det er vigtig, at 
producenterne og restauranterne har et 
godt samarbejde. Vi ved mere om 
hinanden, hvis vi tør snakke sammen,” 
siger landmanden, der efterhånden har 
opnået stjernestatus i det gastronomiske 
miljø. Han håber, der kommer mere fokus 
på landmændene og deres råvarer.
 
”Jeg mener, der er et enormt behov 
for, at landmænd får meget mere 
opmærksomhed. Selvværdsfølelsen er 
ikke høj i dag, og selvom jeg er glad for at 
være en del af den positive bølge, så skal 
der langt flere med. Hvis vi løfter bredt, 
kan vi styrke økonomien hos de lokale 
bønder og give dem et velfortjent 
skulderklap,” siger Søren Wiuff.
 
kom an, tyskland!
Allan Hansen håber, konkurrencen vokser, 
og at både restauranter og deres lokale 
producenter får endnu mere eksponering. 
I år fik Restaurant SuRi også muligheden 
for at deltage i den tyske udgave af 
konkurrencen.
 
”Drømmen er at lave et regionsmesterskab 
ligesom i Tyskland, hvor de har over 400 
deltagere og tv-dækning. Vi vil gerne lave 
bymesterskaber, hvor vinderne går videre 
til en finale. Og måske kan vi også få 
svenskerne med på platformen. Local 
Cooking skal være et brand, som både 
danske og udenlandske turister 
genkender,” siger Allan Hansen.
 

local cooKINg
- EN DysT pÅ maD, 
KÆRlIgHED og ÆRE
 

Af Simon Cantor, journalist

Foto: Ricky Molloy

Restaurant SuRi’s vinderret med skrubbe, fjordrejer og 
kalvehaler. Konkurrencen er åben for alle - i år deltog 

11 restauranter, og næste år er der plads til 18. 

Local Cooking skal skabe vækst og trække flere turister til Sjælland, Møn 
og Lolland-Falster. Arrangører er Østdansk Turisme, Horesta, CELF og Grønt Center, og 

konkurrencen bliver gennemført som en del af fødevareprojektet GRO, 
Grønne Regionale madOplevelser.

I 2012-14 er konkurrencen finansieret af Østdansk Turismes andel af 
projektmidlerne i GRO, som er bevilget af Vækstforum Sjælland og EU’s regionalfond. 

Østdansk Turisme markedsfører restauranterne og retterne via online-kampagner, 
madmagasiner og events, ligesom projektpartnerne spreder ideen om at benytte de lokale 
retter til forplejning under møde- og konferencevirksomhed. Indsatsen tegner en markant 

profil af Region Sjælland som en kulinarisk destination med Local Cooking som 
varemærket for de gode madoplevelser. 

Se localcooking.dk!
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Restaurantdysten Local Cooking er mere end gastronomi og prestige 
- det er en kærlighedserklæring til de lokale råvarer.



Brugsen på Orø, Vikingeskibsmuseet, 
professionelle formidlere, VisitVest-
sjælland, frivillige ildsjæle, Maritimt 
Forsøgscenter, historikere, Sagnlandet
Lejre, erhvervsforeninger, lokale 
kunstnere … Alle ror i takt for at få 
sommerens store festival til at blive 
en succes, både kulturhistorisk og 
kommercielt. 

I Roskilde bliver lørdag den 20. juli 
en festdag af historiske dimensioner. 
Danmarks tre største vikinge- og 
middelalderskibe samles i havnen, så 
de kan blive gjort klar til at stævne ud 
mod nyt land dagen efter. Borgere og 
turister er selvfølgelig inviteret med til 
festen, hvor koncerter og masser af 
aktiviteter for børn og voksne levendegør 
vores spændende forhistorie. 

Dagen efter stævner togtet nordpå med 
kurs mod Orø i Isefjorden, hvorefter den 
kulturhistoriske folkefest fortsætter 
i Rørvig og Kalundborg inden finalen i 
Korsør den 30.-31. juli. 

Hold øje med sejlene, hvis du er i det 
danske sommerland i juli og fx mangler 
en god træl, trænger til en rensende 
pilgrimsfærd eller slet og ret gerne vil 
opleve, hvad et unikt regionalt 
samarbejde kan skabe.

”Vækstprogram for turismevirksomheder – kyst og kultur” er det 
mundrette navn på et 1-årigt udviklingsprogram, som Østdansk 
Turisme tilbyder i samarbejde med RUC. Formålet med programmet 
er at skabe vækst i de deltagende turismevirksomheder 
i Region Sjælland.

 ”Vi starter hos den enkelte virksomhed, hvor vi analyserer 
muligheder og hindringer for forretningsudvikling og for værdi-
kædesamarbejder, der kan resultere i nye produkter. Blandt andet 
har vi fokus på at kombinere kultur- og turismetilbud,” fortæller 
projektleder Maike Friede Hens. 

teori og praksis
Vækstprogrammet har tre komponenter. Det veksler mellem 
undervisning, der er baseret på RUC's turismeforskning, og 
facilitering af innovations- og udviklingsplaner ved Østdansk 
Turisme og eksterne konsulenter. Ideen er, at undervisning og 
den praktiske udvikling i virksomhederne foregår i en veksel-
virkning: Input fra undervisningen på RUC prøves af i praksis, 
mens praktiske udfordringer løbende danner grundlag for 
undervisningen. 

nyt camping-koncept
Den 30. april holdt vi informations- og kick-off-møde på RUC. 
Her deltog i omegnen af 40 interesserede virksomheder, og at 
dømme efter spørgelysten og diskussionerne under den 
afsluttende workshop var deltagerne ivrige efter at 
komme i gang.

Asger Knudsen fra Nakskov Fjord Camping og Torben Berner, 
Vesterlyng Camping, er specielt interesserede i en af vækst-
grupperne. Her arbejder deltagerne med et nyt koncept, hvor de 
kombinerer camping med elementer fra højskoleverdenen. 

”Jeg glæder mig særligt til to ting,” fortæller Asger Knudsen. 
”Den ene er produktudvikling: Hvordan får man gang i noget, der 
ikke handler om at lave en brochure? Vi har brug for at finde nye 
måder at markedsføre vores tilbud på!” 

Derudover ser Asger Knudsen samarbejde og netværk med nogle 
helt andre kolleger, end han er vant til at tale med, som en rigtig 
god udviklingsmulighed. 

For Torben Berner handler forløbet først og fremmest om, at han 
får set på sin virksomhed med nye øjne: ”Sådan en slags Gordon 
Ramsay, der sætter et styret innovationsforløb i gang.”  

VIljE TIl VÆKsT
Af Peter Jentzsch

KlaR VED 
ÅRERNE!

om togtet
Togtet er en del af ‘Da Danmark blev 
til – fra vikingekonger til valdemarer’, 
der er et 4-årigt kulturhistorisk oplev-
elsesprojekt (2011-2014) med fokus 
på vikingetid og middelalder, i regi af 
Kulturregion Midt- og Vestsjælland.
 
I samarbejde med Østdansk Turisme 
vil projektet øge kendskab til Region 
Sjællands, og i særdeleshed til Kultur-
region Midt- og Vestsjællands, unikke 
historie - lokalt, nationalt og interna-
tionalt, og gøre området til det førende 
sted for oplevelser af vikingetid og 
middelalder. Projektets sekretariat er 
forankret i Lejre Kommune. 

Se hele programmet på toGtet.dk

et nyskabende netværk
Togtet og Da Danmark blev til er et samarbejde mellem en lang række offentlige og private 
aktører – og en lang række entusiastiske ildsjæle. 
Roskilde Kommune • Holbæk Kommune • Kalundborg Kommune •  Slagelse Kommune • Lejre Kommune 
Sorø Kommune • Ringsted Kommune • Odsherred Kommune • Kulturregion Midt- og Vestsjælland 
Kulturministeriet Region Sjælland • Østdansk Turisme • VisitVestsjælland • Holbæk Erhvervsforum 
ErhvervsFORUM Roskilde • Roskilde Museum • Naturpark Åmosen • Lejre Museum • Sanglandet Lejre 
Trelleborg • Domkirkemuseet • Vikingeskibsmuseet • Ulvsborg Historisk Værksted • Sankt Laurentii Kirkeruin
Sorø Klosterkirke • Fjenneslev Kirke • Antvorskov Klosterruin • Knud Lavards Kapel • Sankt Bendts Kirke
Holbæk Museum • Tveje Merløse Kirke • Dragsholm Slot • Kalundborg Museum • Vordingborg Slot
Middelaldercentret • Roskilde Mediecenter • Spillestedet Gimle • Orø Hallen • Brugsen på Orø • Orø Kro og 
andre af øens butikker og spisesteder • Dyrehøj Vingaard • Danmarksmesteren i Mjød Karin Sloth • Vestsjællandske
Distriktsblade • Gerlev Legepark • Holbæk Færgen • Platform4 • Stark Kalundborg

10 TURIsmE+

• Ny viden
• Kompetencer
• Videndeling

• Samarbejde
• Sparring
• Produktudvikling

• Individuelt vækstforløb
• Produkter
• Indtjening
• Værdikæder

Læringsforløb

Udvikling og 
netværk

(5 grupper)

dig og din
virksomhed

Med på Togtet er en udstilling af 
Peter Madsens populære 
Valhalla-tegninger.
 

Af Helle Midtgaard



Målet er økonomisk vækst. Midlet er at tiltrække flere danske og 
udenlandske cykelturister og at give dem en rigtig god oplevelse. 
EU-projektet hedder "Powered by Cycling: Panorama" og er en 
national satsning med Cyklistforbundet i centrum for et netværk  
i hastig udvikling. 

Region Sjællands tovholder er Karen Lilleør, projektkonsulent i 
Østdansk Turisme. Hun har mange års erfaring med EU-projekter 
og erhvervsudvikling, men er på ingen måde cykelentusiast – 
endnu da. 

”Jeg skal arbejde med projektet frem til udgangen af 2014, så jeg 
når sikkert at blive det,” mener Karen Lilleør. "Her i foråret kørte 
jeg et par dage rundt på Falster for at forstå, hvad man har brug 
for som cykelturist, og jeg blev meget begejstret for ferieformen. 
Nu udvikler vi den danske del af cykelruten Berlin-København 
og etablerer "Panorama-ruter", dvs. kortere oplevelsesruter til 
turister, som cykler på udflugt fra et sommerhus, en B&B eller 
en campingplads. Og så har vi for alvor noget at tilbyde her i 
regionen."

kommunal koordinering
Ifølge Karen Lilleør er samarbejdet med kommunerne langs  
hovedruten mellem Gedser og København afgørende for, om 
cykelprojektet bliver en succes. Infrastrukturen med vejbelægning 
og skiltning er nemlig rygraden i projektet, og den skal opgraderes, 
så den lever op til turisternes forventninger og behov.  
De tyske cyklister er fx rigtig godt vant hjemmefra. 

"Heldigvis er kommunerne helt med på, at ruten er vigtig for den 
lokale turisme. Nogle steder planlægger vi eksempelvis en egent-
lig omlægning af den oprindelige nationale rute, fordi strækningen 
mellem to overnatningssteder er lidt for lang, eller der er lidt for 
lidt at opleve undervejs."

Powered by Cycling: Panorama koordinerer en ansøgning til 
Vejdirektoratets nationale cykelpulje for at få opgraderet ruten på 
udvalgte steder, men kommunerne står selv for vedligeholdelsen 
fremover.

"Derfor er det også planen at etablere en netværksgruppe med 
alle kommunerne, så de kan koordinere indsatsen, når selve  
projektet er slut. Det er vigtigt, at vi fastholder rutens høje  
kvalitet, for ellers bliver cykelturisterne væk igen, men der er jo 
ikke ligefrem overskud på de kommunale budgetter i disse år.  
Et samarbejde sparer ressourcer, både økonomisk  
og arbejdsmæssigt."

fra konkurrent til samarbejdspartner
I løbet af det næste års tid bliver der udviklet 10-12 oplevelses- 
sløjfer på Sjælland, Møn og Lolland-Falster. De såkaldte  
Panorama-ruter er relativt korte strækninger, hvor turisten  
fx får en storslået naturoplevelse, besøger en attraktion  
og/eller spiser en rigtig go' frokost undervejs. 

"Projektet giver turismeerhvervet i sløjfe-områderne en helt unik 
mulighed for forretningsudvikling," forklarer Karen Lilleør. 

HVEm ER mED? 

nationalt
Ud over Østdansk Turisme og  
Cyklistforbundet er Region Midtjylland, Destination  
Sydvestjylland og Nationalpark Thy med i Powered by  
Cycling: Panorama for at udvikle Vestkystruten fra  
Rudbøl til Skagen. I projektet samarbejder vi med en 
bred vifte af nationale aktører, bl.a. Campingrådet, 
Danske Feriehusudlejere, VisitDenmark, Naturstyrelsen, 
Danske Hoteller og Aktiv Danmark, og målet er at få 
Danmark på verdenskortet som international  
cykeldestination.  

Regionalt
På regionalt plan samarbejder Østdansk Turisme med 
13 kommuner (København, Hvidovre, Brøndby, Ishøj, 
Vallensbæk, Greve, Solrød, Køge, Stevns, Faxe, Næstved, 
Vordingborg og Guldborgsund), turismeorganisationer 
langs ruten, frivillige cykelentusiaster – og snart en lang 
række overnatningssteder og andre turismeaktører 
beliggende mellem Gedser og København.

NU RUllER HjUlENE 
foR DaNmaRK 
som INTERNaTIoNal 
cyKElDEsTINaTIoN 

Af Helle Midtgaard

Hannenovskoven
N 54° 49.423’, E 11° 52.841’

Bøtø Nor gl. Pumpestation 
N 54° 40.966’, E 11° 54.587’

En af de planlagte  
Panorama-ruter på Falster er 

allerede gennemkørt, og  
projektgruppen har registreret, 

hvad cyklisterne kan opleve 
undervejs. Til efteråret bliver 
overnatningssteder og andre 

aktører langs ruten involveret, 
og skiltene kommer op til 

foråret. 

"Senere i projektet sætter vi ind med service, salg og markeds-
føring, og de aktører, der vælger at satse på cyklende gæster, får 
hjælp til at udvikle deres produkt. Hvordan gi'r man go' service? 
For eksempel arrangerer vi et endags-kursus, hvor deltagerne 
opgraderer deres hjemmeside, så den bliver cykelvenlig – ikke 
teoretisk, men helt lavpraktisk. Aktørerne skal også besøge  
hinanden, så alle ved, hvad de andre kan tilbyde, og kan henvise 
til dem. Når Panorama-ruten åbner, er der altså etableret en 
gruppe af dedikerede samarbejdspartnere, som kan inspirere  
hinanden og videreudvikle både ruten og deres egen virksomhed.”

I Tyskland er cykelturisme- 
omsætningen større  
end campingturisme.  
Fx udgør den 10 % af  
turismeomsætningen i  
delstaten Rheinland-Pfalz.  
Cykelturisters døgnforbrug 
er også højere end  
gennemsnittet.
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Når de danske forbrugere er i Matas for at 
købe neglelakfjerner, ryger gratismagasinet 
"Skøn" gerne med i kurven. Går de i Netto 
efter mælk eller i Spar efter rugbrød, får de 
magasinerne "Lime" og "Kulør" med hjem.  
Og her i juni måned får rigtig mange af dem 
også inspiration til oplevelser med hjem:  
32 veloplagte sider med forslag til udflugter 
og ferier på Sjælland, Møn og Lolland-Falster. 

Magasinet "Oplev" udkommer i 250.000 
eksemplarer og bliver altså distribueret med 
magasinerne i de tre kæder, for her rammer 
vi nemlig den vigtige målgruppe "danske 
kvinder i parforhold, med og uden børn".  
De lidt ældre, der har tid og penge til  
rådighed, og de yngre, der har børn  
med lang sommerferie.

"Oplev" er kun en af mange måder, Region 
Sjælland bliver markedsført på i år. 

Hovedparten af kommunerne, Vækstforum 
og en lang række virksomheder er gået  
sammen om en række kampagner, og  
Østdansk Turisme koordinerer indsatsen, 
som også er rettet mod de udenlandske  
turister – primært på det svenske og det 
tyske marked. 

"Det er rigtig glædeligt, at så mange er med 
på den fælles markedsføring af regionen," 

siger Peter Ole Sørensen, der er souschef i 
Østdansk Turisme. "Vi har jo meget at byde 
på, men fylder meget lidt, hvis hver enkelt 
herregård og hver enkelt forlystelse skal 
markedsføres for sig. Når vi samler indsatsen, 
får vi volumen og dermed mere  
opmærksomhed."

fleksible online-kampagner 
Vi har tilrettelagt de udenlandske kampagner 
i samarbejde med VisitDenmark, og en stor 
del af annonceringen i Tyskland og Sverige 
er online. Derfor har vi mulighed for at følge 
kampagnerne tæt og måle på resultaterne – 
hvor mange kommer på siderne, hvor mange 
klikker på et banner, hvor mange klikker 
videre til et tilbud? Dermed kan vi løbende 
justere indrykningerne, så vi får det optimale 
udbytte. 

Ud over de fælles kampagner samler  
Østdansk Turisme igen i år overnatnings- 
tilbud, aktivitetstilbud og kulinariske tilbud  
på kampagne-sitet "recharge-ferie.dk".  
Her markedsfører vi regionen som  
Københavns rekreative baghave, hvor  
gæsterne kan samle ny energi til krop og 
sjæl. Det er gratis at få markedsført sit  
produkt på Recharge-portalen, hvis det  
passer til konceptet. 

Links
visitdenmark.de/inselferien
visitdenmark.de/kinderspass
visitdenmark.de/familienzeit 
recharge-ferie.dk

fÆllEs KampagNER ER 
EN goD INVEsTERINg

Regionsrådsformand Steen Bach 
Nielsen gav markedsførings- 
initiativet følgende ord med på 
vejen: "Det er tvingende nødvendigt 
at samarbejde, hvis vi skal knække 
kurven. 15 ud af 17 kommuner er 
gået med i kampagnen, og den  
brede opbakning er et klart signal 
om, at der nu er vilje til en fælles 
indsats."

De internationale kampagner kombinerer print og online:
1. ICA-Kuriren er Sveriges største ugeblad, så et 32-siders indstik om sommerferie i Danmark inspirerer rigtig mange familier. 
2. Bannerannoncer på online-udgaven af magasinet skaber trafik til temasider om ferie i Danmark. 
3. En såkaldt ”advertorial”, en redaktionel annonce, fortæller om de sydsjællandske perler. 
4. Et klik sender læseren direkte til visiteastdenmark.com.

vil du være med?
Alle online-kampagner kører – mindst!  
– videre til september 2013, så du kan nå  
det endnu. Kontakt Peter Ole Sørensen  
på tlf. 40 15 13 48.

Side 28Side 18 Side 26

oplev

Tag med på eventyr gennem en landsdel spækket med historie, lokale 
lækkerier, skøn natur og sjove oplevelser for både børn og voksne 

herregårdeud i det blå local cooking Vikingetogt
Oplev storhed, skønhed, sagn og 

myter på slotte og herregårde
Smag på de lokale 

specialiteter
Rejs tilbage i tiden og oplev  

verden gennem vikingernes øjne

SJÆlland, MØn & lolland-FalSter

Skøn

Familiferien byder på sjove forlystelser 
og store naturoplevelser

Side 4

top 10
gratis oplevelser
· danmarks bedste strande
· fantastiske events
· roskilde festival
· cykelferie

sommer
De danske turister er altid en meget vigtig målgruppe:  

De står for over 65 % af overnatningerne i regionen.  
Vi distribuerer det inspirerende Oplev-magasin på Møn, 

Lolland-Falster og Sjælland, inkl. København og Nordsjælland. 

Online-kampagnen "Inselferien" kom rigtig godt fra start. Alene fra 15. marts til 10. april var der 3.133 besøgende på det såkaldte microsite, og  
"exit-klikraten" var på hele 67 %. Dvs. at to tredjedele klikkede videre til sider med yderligere information og muligheder for bestilling af fx færge  
eller overnatning. 
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Af Helle Midtgaard
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LæS ONLINE
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TURIsmEN I Tal - HER fÅR DU oVERBlIKKET
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Kilde: World Tourism Organization

forventninger til turistankomster i europa

Rejsegruppens demografiske sammensætning
- i procenter

turismeforbruget i kommunerne i Region Sjælland 
2011 (mio. kr.)

erfaring med danmark som destination - i procenter
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Kilde: Danmarks Statistik
527.092 690.581 116.127 150.7221.313.010

2.770.255 89.109 5.479 124.126 4.737 1.379 14.658 205.028 697.314

1.222.282

Udvikling i antal overnatninger i Region Sjælland 2011-12
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-1,8%
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+1,0%

53.781 - 206.801 6.677 - 77.626

206.802 - 359.822 77.627 - 148.574

359.823 - 512.843 148.575 - 219.523

512.844 - 665.863 219.524 - 290.471

665.864 - 818.884 290.472-361.420

Samlede overnatninger

Indikatoren tager ikke højde for de mange overnatninger i eget sommerhus samt endagsturisme.

Udenlandske overnatninger

Kilde: Danmarks Statistik 2012

Geografiske koncentrationer af turismen i Region Sjælland
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Hotellerne og i lidt mindre grad feriehusene har fortsat fremgang.

De kommercielle overnatninger er stærkt koncentreret i syd: Lolland og Guldborgsund, efterfulgt af Vordingborg/Møn og Odsherred i nord. 
Især Guldborgsund tiltrækker mange udenlandske overnatninger.

Sammenlignet med landet som helhed er der flere rejsende med børn, 
der vælger Sjælland, Møn og Lolland-Falster. 

Turisterne lægger flest penge i Odsherred Kommune. Det skyldes et stort antal 
landliggere i områdets mange sommerhuse. Derefter følger Roskilde, 
Guldborgsund og Slagelse.

De udenlandske turister har et lavt kendskab til Region Sjælland i forhold til de 
øvrige kystregioner. Til gengæld kommer de danske turister igen – og igen.

World Tourism Organization forventer, at antallet af internationale turistankomster i Europa vil stige fra ca. 500 mio. 
til næsten 750 mio. i 2030. I hele verden stiger det forventede antal ankomster til 1,4 mia. i 2020 og 1,8 mia i 2030.

De danske turister udgør stadig 2/3 af regionens gæster. Efter et par år med fremgang er der igen færre tyske turister, mens svenskerne 
er begyndt at vende tilbage. 
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Endagsturister - 545 mio. kr. 7.062 mio. kr.

Med overnatning - 906 mio. kr.

Erhvervsturisme Ferieturisme

turismeforbruget i Region Sjælland

0% 25% 50% 75% 100%

Turisme

Det private
erhverv generelt

Højtuddannede Faglærte Ufaglærte Uoplyst
2011

Uddannelsesniveau i Region Sjælland

Kilde: Virksomheder, der har indberettet til Østdansk Turismes besøgstals-statistik 2012.
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Udvikling 2009-2012 i regionerne

1 Møns Klint  
2 Knuthenborg  
3 Sommerland Sjælland  
4 Vikingeskibsmuseet  
5 Stevns Klint  
6 Roskilde Domkirke  
7 KØS  
8 Roskilde Dyrskue  
9 Gavnø Slot  
10 Andelslandsbyen Nyvang  

11 Geocenter Møns Klint  
12 Middelaldercentret   
13 Sagnlandet Lejre  
14 Birkegårdens Haver  
15 Museet for Samtidskunst  
16 Isbådsmuseet   
17 Sorø Kunstmuseum  
18 Fuglsang Kunstmuseum  
19 Ringsted Museum og Arkiv  
20 Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm  

DE 20 mEsT BEsøgTE aTTRaKTIoNER pÅ 
sjÆllaND, møN, lollaND og falsTER I 2012

Top 5-aKTIVITETER 
I REgIoN sjÆllaND

1 Korte gåture
2 Udflugter i naturen
3 Spise på restaurant, café el. lign.
4 Bade i hav eller sø
5 Besøge byer

Kun Region Hovedstaden – og her primært København – har markant vækst mens kystregionerne halter bagefter. Nærheden til hovedstaden giver 
Region Sjælland en konkurrencefordel.

Ferieturisterne fylder mest, men i nogle kommuner spiller erhvervsturismen en meget væsentlig rolle. Det gælder især Slagelse og Roskilde. 

Relativt mange ufaglærte medarbejdere er beskæftiget i turismebranchen, og kompetenceløft er et vigtigt indsatsområde. 

Kilde: VisitDenmarks turistundersøgelse 2011
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siden
sidstLocal Cooking-konkurrencen 

i marts måned blev afholdt
på CELF i Nykøbing F. 

Skolens elevhold vandt 
publikumsprisen for retten 

"En frisk forårsdag" med torsk, 
æbler, flæskesvær, røget 

bacon og havtorn.

I november fik Ole Eskling og Sascha Bendix fra Møns Klint Resort overrakt Østdansk Turismes 
Innovationspris 2012 af bestyrelsesformand Henrik Toft Jensen og direktør Karin Melbye Holm. 

Den 14. september 2012 deltog 14 af regionens attraktioner i eventen ”Når mørket falder på” 
i en fælles vikingetids- og middelaldernat, arrangeret af projekt ”Da Danmark blev til”. 

Foto: Anders Gravers

Her i sommeren 2013 får vi formentlig 
besøg af mange udenlandske turister, 
som har fået ideen om en dansk ferie via 
VisitDenmarks turismefremstød under 
OL i London sidste år. 250.000 besøgte 
det danske område, IMAGINATION. »

»

»
»

Cykelruteplanlæggeren ”Naviki” er et godt eksempel på 
effektivt og farverigt EU-samarbejde. De danske veje 

kom med i systemet her i foråret 2013, så nu kan man 
finde ruten mellem to adresser i Danmark, Tyskland, 

Italien, Spanien og Holland. Både på web og mobil.  

»
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karin Melbye Holm
Direktør
karin@visiteastdenmark.com
Mobil 20 25 13 48

kirsten borup
Marketingkoordinator
kirsten@visiteastdenmark.com
Mobil 40 17 13 48

Malene Haarbo Jørgensen
Projektkoordinator
malene@visiteastdenmark.com
Mobil 40 49 45 21

Michael andersen
Cykelferie – produkt og salg
info@danishbiketours.dk
Mobil 70 22 18 22

Sanne Jakobsen
Projektleder
sanne@visiteastdenmark.com
Mobil 60 74 97 72

Maike friede Hens
Analyse- og udviklingskonsulent
maike@visiteastdenmark.com
Mobil 31 25 64 16

tine bjørn Pedersen
Web- og projektkoordinator
tine@visiteastdenmark.com
Mobil 23 67 23 48

Lene birlie eriksen
Administrator
lene@visiteastdenmark.com
Mobil 40 49 45 20

karen Lilleør
Projektkonsulent
karen@visiteastdenmark.com
Mobil 31 68 34 64

Peter Jentzsch
Vækstkonsulent
pj@visiteastdenmark.com
Mobil 23 45 00 03

Helle Midtgaard
Kommunikations- og 
pressekonsulent
helle@visiteastdenmark.com
Mobil 53 74 13 48

inge-vibeke boysen
Udviklingschef
iv@visiteastdenmark.com
Mobil 53 75 53 92

Peter ole Sørensen
Souschef
peter@visiteastdenmark.com
Mobil 40 15 13 48

MedarbejdereAktiv Danmark
Aller
Andelslandsbyen Nyvang
Anette & Michael Arleth Galleri & Værksted
Arena Cirkusland
b14
Bakkegaard Gæstgiveri
Birkegårdens Haver
Boeslunde Camping
Brøndby Kommune
Business LF
Camping Møns Klint
Campingrådet
CELF
City of Vittoria Gasteiz (E)
Climate Alliance (D)
Comwell Grand Park
Comwell Roskilde
Copenhagen Business School
Copenhagen Cooking
Deutsche Bahn
Copenhagen Capacity
Cyklistforbundet
Da Danmark blev til
Danmarks Borgcenter
Danhostel Faxe Vandrerhjem
Danhostel Næstved Vandrerhjem
Danske Feriehusudlejere
Danske Hoteller
DEHOGA
Den Gyldne Svane
Destination Ringkøbing Fjord
Destination Sydvestjylland
DI
Dragsholm Revyen
Dragsholm Slot
DSB
Eigen-Wijze Reizen
Elmely Kro
Erhvervscentret Greve
Erhvervsforum Roskilde
Eskild Hansen Strategibureau
Eurofun Touristik
European Greenways Association (E)
Event in Skåne 
Faxe Kommune
Femern A/S
Femern Bælt Development
Feriepartner Møn
Feriepartner Odsherred
Feriepartner Sydsjælland
First Link Kommunikation
Frk. Kost
Fuglebjerg Kro
Gavnø Slot
Geocenter Møns Klint
Gerlev Legepark
Gisselfeld Kloster
Greve Kommune
Grønt Center
Guldborgsund Kommune
Hamburg Tourismus
Herreborgen Borreby
Historiens Hus - Ringsted Museum og Arkiv
Historiens Hus i Ringsted
Skoletjenesten
Holberggård
Holbæk Erhvervsforum
Holbæk Fjord Camping
Holbæk Kommune
Horesta
Hotel Frederik d. II
Hotel Maribo Søpark
Hotel Niels Juel
Hotel Nørrevang
Hotel og Konferencecenter Skjoldenæsholm
Hotel Prindsen
Hotel Saxkjøbing
Hvidovre Kommune
Ishøj Kommune
JazzTours
Jungshoved Præstegaard
Kalundborg Kommune
Kalundborg Museum
Knuthenborg Safaripark
Knuthenlund Gods
Kragerup Gods
Krak media Group
Kulturregion Midt- og Vestsjælland

Københavns Kommune
Køge Kommune
La Comida
Lalandia
Ledreborg Slot & Park
Lejre Kommune
Lejre Museum
Liza’s Gallery
Lolland Kommune
M/S Sagafjord
Mad & Venner
Madsynergi
Mecklenburger Radtour
Middelaldercentret
Midtjysk Turisme
Mobycon (NL)
Museerne.dk
Møns Klint Resort
Nationalmuseet
Nationalpark Thy
Naturpark Åmosen/Fugledegård
Naturstyrelsen
Naturturisme 
Northern Light
Næstved Kommune
Næstved Ungdomsskole
Næstved-Egnens Turistbureau
Odsherred Kommune
Oreby Mølle
Ostsee-Holstein-Tourismus
Pajor Reklamebureau
Pharos Reizen
Quistgaarden
Region Midtjylland
Region Sjælland
Region Syddanmark
Restaurant Babette
Restaurant SuRi
Ringkøbing-Skjern Kommune
Ringsted Turistinformation
Roskilde Domkirke
Roskilde Festival
Roskilde Kommune
Roskilde Museum 
Roskilde Universitet
Ruby Rejser
RUCinnovation
Rødder
Rødvig Kro & Badehotel
Rønnebæksholm Kunst- og Kulturcenter
Sagafjord
Sagnlandet Lejre
SAS
Scandlines
Sjællandske Medier
Slagelse Kommune
Slagteriskolen
Small Danish Hotels 
Snekken, Roskilde
Snekken, Vordingborg
Solrød Kommune
Sommerland Sjælland
Sorø Kommune
Sorøegnens Erhvervs- og Turistkontor
Spanish Railways Foundation (E)
Stevns Kommune
Stevns Turistbureau
STRING
Støvlet Katrines Hus
Sørup Herregaard
Taber Holidays
Talentskolen
Tiendegård Møn
TopCamp Feddet
Tourism in Skåne
Tourismus-Agentur Schleswig-Holstein
Tourismus-Marketing Brandenburg 
Tourismusverband Mecklenburg-Vorpommern
Travelydays
Tumlare Corporation
Twerenbold Reisen
Ulvsborg Historiske Værksted
Universitá di Roma “La Sapienza” (I)
Universitetet i Münster (D)
University College Sjælland
Vallensbæk Kommune
Vesterlyng Camping
Videncenter for Kystturisme
VIFFOS

Vikingeborgen Trelleborg
Vikingeskibsmuseet
VisitDenmark
VisitKalundborg
VisitKøge
VisitMøn
VisitNordjylland
VisitOdsherred
VisitRoskilde
VisitVestsjælland
Vækstforum Sjælland
Væksthus Sjælland
Vordingborg Kommune
Vordingborg Udviklingsselskab
Wonderful Copenhagen
Øresund Eventcenter
Øresundsbron
Østsjællands Museum

videninstitutioner
Henrik Toft Jensen, RUC (formand)

Region Sjælland og vækstforum
Bent Normann Olsen, Region Sjælland
Jane Strange Nielsen, Vækstforum Sjælland

kommunekontaktråd Sjælland (kkR)
Thomas Adelskov, Odsherred
Flemming Jensen, Lejre Kommune

visitdenmark
Flemming Bruun

Horesta (Region Sjælland)
Allan Hansen, Middelaldercentret

overnatningssektor
Ole Eskling, Camping Møns Klint

attraktioner
Tinna Damgaard-Sørensen, Vikingeskibsmuseet
Christoffer Knuth, Knuthenborg Safaripark

turismeorganisationer
Hans-Jørgen Olsen, Team Odsherred

bestyrelse

aktuelle samarbejdspartnere

Østdansk Turisme er det regionale turismeudviklings-
selskab for Sjælland, Møn og Lolland-Falster. 

Vi arbejder for at skabe økonomisk vækst og 
beskæftigelse inden for Region Sjællands turisme-
erhverv og afledte erhverv gennem værdikæde-
samarbejde, innovation, videnformidling og 
markedsføring.

Vores turismeportal Visiteastdenmark.dk inspirerer og 
informerer ferieturister på dansk, tysk og engelsk. Under 
fanebladet “Erhverv og presse” finder du nyt om projekter, 
analyser og andet erhvervsrelateret stof. 

øsTDaNsK TURIsmE



Vær ikke bange for at tale tysk. 
Tyskerne elsker den danske accent 
og synes, at det lyder "so süß". Det 
kan give gode drikkepenge, hvis man 
formår at small-talke lidt. 

Russerne har en forkærlighed for 
badetøfler og forventer, at der står et 
par klar, når de booker et hotelværelse 
af en vis standard. 

Får du en kinesisk hotelgæst, så lad 
nøglen til værelse 4 hænge. Tallet 
bringer ulykke. Til gengæld er 8 et 
lykketal – og kontorer på 88. etage i et 
kinesisk højhus er ofte dyrere end de 
øvrige.  

Tal aldrig svensk til en norsk turist! 
Nordmænd føler sig knyttet til dan-
skerne, så skuffelsen er stor, når de 
oplever, at vi ikke kan høre forskel på 
svensk og norsk. De vil i det hele taget 
gerne høre danskerne tale dansk – og 
altså heller ikke engelsk. 

Renlighed er alfa og omega for de 
tyske gæster, så stil gerne en ekstra 
flaske desinfektionsmiddel på hylden i 
badeværelset. 

Stil ikke en skål med lakridser i 
receptionen, hvis du vil glæde dine 
russiske gæster. De forbinder lakrids 
med medicin og synes, at det smager 
skrækkeligt.

Tyskerne er et høfligt folkefærd, og de 
holder på formerne. Du er altså ikke 
nødvendigvis dus med Herr Müller. 

”Ordnung muss sein”, og det kræver 
klare regler. Vær forberedt på, at de 
tyske turister forventer anvisninger 
om stort og småt.

HaR DINE gÆsTER 
sÆRlIgE øNsKER?

Briter går i bad. Karbad. Derfor vil de 
altid fravælge et hotel, som kun har  
brusebad, hvis der findes et alternativ 
med badekar. Også, fordi de britiske 
turister finder, at et badeforhæng er 
en uhygiejnisk størrelse.

(OGSÅ)

Tak til VisitDenmark Norge, Rusland og Tyskland!


