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Velbesøgt seminar om ø- og ø-færge turisme
Der var stor deltagelse, da Færgesekretariatet holdt seminar om ø- og
ø-færgeturisme den 8. september på Femø. Læs afrapportering fra seminaret
i dette blad.
55 overfartsledere, turistchefer, ø-repræsentanter, repræsentanter fra Sammenslutningen af Danske Småøer og VisitDenmark samt
journalister lyttede til en lang række oplæg.

Dagen indeholdt også god tid til diskussion
og brainstorm – og mundede ud i en lang
række ideer og forslag, som de forskellige
parter nu arbejder videre med.

Landevejsprincippet, ø-hop, ø-pas og Landdistriktspuljen var nogle af dagens mange
emner.

Lollands borgmester, Holger Schou Rasmussen:

Landevejsprincippet skal udvikles
Tak til deltagerne for en solrig, indholdsrig og
relevant temadag om ø- og færgeturisme på
Femø den 8. september.
Vi var i Lolland Kommune glade for at kunne
vise en af vores skønne småøer frem, og stedet kunne ikke have været mere velvalgt end
50 minutters sejlads ude i Smålandshavet, nu
hvor Landevejsprincippet skal stå sin prøve.
Som den kommune med den største flåde
af ø-færger, havde vi som mange andre set
frem til indførelse af Landevejsprincippet,
hvor det koster det samme at bevæge sig ad
den blå landevej, som det koster at bevæge
sig ad den grå. Vi havde set frem til Landevejsprincippet af hensyn til de fastboende,
for hvem færgen billedligt og bogstavlig talt
er en livsnerve til omverdenen; det kan være

svært nok i forvejen at få en dagligdag til at
hænge sammen på vores småøer.
Og vi havde set frem til det af hensyn til øernes mange gæster og turister; så øerne kan
forløse deres kæmpe turismepotentiale –
vores øer og færger appellerer i den grad til
tidens fritids-, frilufts- og ferieliv. Det skal vi
udnytte.
Landevejsprincippet er derfor et vigtigt og
godt initiativ, men vi må også konstatere, at
der er lang vej endnu, da de bevilgede midler
langt fra er nok til at sikre reel ligestilling mellem den grå og blå landevej.
Landevejsprincippet er en begyndelse, men
det er også kun en begyndelse – indtil videre
er den blå landevej kun en cykelsti.

- Der er lang vej igen, før Landevejsprincippet sikrer reel ligestilling mellem landevej
og færge, understreger Lollands borgmester,
Holger Schou Rasmussen.
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Færgen skal skabe værdi

Landevejsprincippet er nu godt på vej, og det har allerede betydet mange
flere besøgende på øerne.
Jeg er optaget af, hvordan vi bliver dygtigere
og klogere og får mest muligt ud af de forbedrede rammer – og dermed undgår nedskæringer i færgedriften. Derfor skal vi i gang
med at se på, hvordan vi kan benytte færgeselskabet og færgerne til at skabe værdi på
øerne og understøtte erhverv, turistvirksomheder og bosætning, så færgeselskaberne
går med i en udvikling, der understøtter, at
øerne kan blive bæredygtige.
Vi skal til at se på, hvordan vi får flere folk ud
på øerne, gæster og turister, så vi får flere
kunder både i færge-butikken og i ø-butikken.
Færgerne sejler jo, uanset om der er 10,
50 eller 100 passagerer, og turen koster det
samme at sejle. Derfor er det aktuelt, at vi
ser på, om vi kan have mere fleksible ordninger, hvor vi måske tjener mindre pr. passager
– og til gengæld har flere passagerer med.
Her kan Landevejsprincippet give os nye muligheder og erfaringer. Kan vi arbejde videre
med Landevejsprincippet, så vi understøtter
særlige former for turisme – fx ved at gøre
det gratis at tage cykler med færgen? Tilbud
og ideer skal naturligvis tilpasses den enkelte

rute og ø; der er stor forskel på, om man sejler 5 minutter eller en time.
En anden ide, der allerede er taget op flere
steder, er at benytte færgerne til andre formål i de tidsrum, hvor de ellers ligger stille.
Det skaber også nye muligheder, flere indtægter – og værdi i området.
Det er i den forbindelse vigtigt, at øerne byder på oplevelser i høj kvalitet, og at tilbuddene er synlige og tilgængelige og samlet i
pakketure, der er nemme at booke.
Det er også vigtigt, at vi tænker på, at turisternes ferie er startet lang tid før, de ankommer til øen. Derfor skal vi se på, hvilke
oplevelser vores gæster får, allerede fra de
booker færgeturen – og når de ankommer til
færgeområdet. Det gælder for alle vores færger, uanset om overfarten tager 5 minutter
eller en time, men virkemidlerne kan være
forskellige.
Færgebesætningen er i den forbindelse ambassadører for øen og vigtige aktører i oplevelsen af færgeturen. Det gælder både mad,
service, humør og den personlige betjening.
God service foregår én til én!

Måske kunne den automatiske velkomst og
sikkerhedsinstruks udskiftes med en personlig hilsen, hvor skipper eller styrmand fortæller om vejret, særlige begivenheder på øen
de næste par dage – og opfordrer passagererne til at spørge billettøren om tips til opholdet på øen.
Afspejler udvalget i cafeteriaet øens udvalg af
delikatesser?
Kan og vil færgepersonalet give gode råd til
cykelturen eller vandreruten på øen?
Det er klart, at nytænkning og udvikling af
nye ideer kommer til at kræve en indsats
både af kommunen, øen, færgepersonalet
og færgeselskabet, men det kræver vel at
mærke IKKE automatisk et større budget - vi
vil hellere mere landevejsprincip, fordi det
ser ud til at virke.
Jeg vil derfor foreslå et ekstra indsatspunkt
for Færgesekretariatets arbejde: At skabe
værdi med færgen.
Med venlig hilsen
Michel van der Linden
Formand for Færgesekretariatets
styregruppe

Sekretariatsleder, Jan Fritz Hansen sammen
med sekretær, Lotte Clausen Rhodes ved
Færgesekretariatets kontor i Ærøskøbing.

AF JAN FRITZ HANSEN, LEDER AF FÆRGESEKRETARIATET

Landevejsprincippet

kan blive en klar

succes

Så lykkedes det. Et bredt flertal i Folketinget gav
mulighed for, at vi kan sætte færgetaksterne ned.
Det første skridt er nu taget imod at gøre det
lige så billigt at sejle med en færge til en ø,
som det gennemsnitligt koster at køre på en
kommunal landevej – altså få kroner pr. kilometer.
Det er et vigtigt skridt imod at fjerne barriererne i det danske ørige.
Det er for de såkaldte ”skuldersæsoner” før
og efter sommerperioden, priserne kan nedsættes.
Målet er at få flere turister og besøgende ud
i det dejlige danske ørige, og det er lykkedes.
De første meldinger tyder på stigninger i antallet af passagerer på 30 procent og i nogle
tilfælde endda mere. De lidt større øer, som
måske ofte har flere forskellige oplevelser
at byde på, ligger meget højt, og flere har
måttet sætte ekstra afgange ind i fartplanen.
Flere af de mindre øer kan dog også fremvise fremgang på over 20 procent. En enkelt
ø, som i en periode havde gjort det gratis at
komme over med færgen, oplevede en tredobling af passagertilgangen.
STØRRE FREMGANG I 2017
Flere ting spiller ind; eftersommeren har været præget af endog meget fint vejr, og der
er selvsagt også et element af nyhedens interesse involveret. På den anden side er det
også en helt ny ordning, og det er måske heller ikke alle turister, som har været opmærksomme på mulighederne. Så der er formodentligt potentiale for yderligere fremgang i
næste sæson.

Ligeledes har heller ikke alle øer måske
været helt klar med nye og spændende tilbud. Det kræver nok mere forberedelse og
sikring af tilstrækkeligt personale, og det
har måske været lidt svært at planlægge i
forbindelse med ordningens start, hvor alle
detaljerne reelt først faldt på plads sent på
sommeren.
FÆRGESEKRETARIATET BAKKER OP
Men fremgangen er uomtvistelig, og det er
helt sikkert, at besøgende til fastboende og
sommerhusejerne tidligt har fået øjnene op
for fordelene. Det er også helt sikkert, at
Færgesekretariatet og andre centrale spillere i det danske ørige vil gøre, hvad vi kan,
for at spille positivt op mod Landevejsprincippet. Den netop afholdte temadag om øog ø-færgeturisme på Femø er blot et enkelt eksempel på dette. Der hersker næppe
tvivl om, at man særligt på de lidt mindre
øer må sikre sig, at der er nogle fornuftige
muligheder for turisterne med hensyn til
oplevelser, indkøb og bespisning. Øernes
natur, stilhed og ”slow-living” etc. er helt
uovertrufne, men værdien og potentialet i
særlige events kan næppe undervurderes.
Til næste sæson vil Sammenslutningen af
Danske Småøer og Færgesekretariatet med
flere sætte yderligere fokus på ø-turismen
ved en opdateret udgivelse på flere sprog
af det nye ø-pas.
POLITISK OPBAKNING
Men der er jo altid noget, man kan gøre
bedre. Indtil nu er det kun knap en tredjedel af Landevejsprincippet, som er ble-

vet etableret – det statslige budget kunne
åbenbart ikke bære mere i første omgang.
Glædeligvis er der god politisk opbakning til
på sigt at gennemføre det fulde princip. Vi
håber også, at der kan findes forståelse for
en større fleksibilitet, hvor princippet kan
bredes ud også over vinterperioden; det vil
give nogle gode, nye muligheder for at skabe
events eksempelvis i juletiden.
JUSTERINGER ØNSKET
Det er samtidig også nogle relativt teoretiske
beregninger, som myndighederne har måttet foretage, og man bliver nødt til at spørge,
om det på sigt er rimeligt, at færgeoverfarter
med meget korte distancer og et højt prisniveau skal kompenseres fuldt og aldeles for
dette.

Landevejsprincippet

Hvis en alt for stor del af det foreløbige
og trods alt begrænsede budget går til
dækning af (for) høje priser i forhold til de
overfarter, der i forvejen har søgt at holde
taksterne på et rimeligt niveau, betyder
det desværre, at en alt for stor del af Landevejsprincippet måske ikke kommer alle
øerne lige rimeligt til gode.
En snarlig måske ikke egentlig evaluering –
men snarere justering af de mest tydelige
forvridninger i ordningen – vil Færgesekretariatet i den kommende tid arbejde på at
finde forståelse for. Så vi kan blive helt sikre
på, at Landevejsprincippet af alle opfattes
som den succes, det faktisk har fortjent.

• S ocial- og Indenrigsministeriet yder årligt tilskud på i alt 55,6
millioner kr. til færgeruter til og fra visse øer (ekskl. Bornholm).
• Et fuldt gennemført Landevejsprincip for disse ruter ville svare
til ca. 170 millioner kr.
• Budgettet ligger lidt i underkanten af det reelle behov, da ikke
alle færgeruterne nåede at komme med i de oprindelige beregninger.
• Støtten gives for perioden 16. marts til 30. november, dog undtaget højsæsonen fra sidste lørdag i juni og 6 uger frem.
• Den første periode startede 8. august 2016.
• Beløbene kan i perioden frit anvendes til takstnedsættelser.
• Overfarterne har lokalt valgt forskellige løsninger; takstnedsættelser for hele perioden, blot dele af perioden, afgrænsede
gratisperioder, særlige rabatter etc.

FÆRGESEKRETARIATETS FORSLAG
Færgesekretariatet peger på fem vigtige indsatsområder

1. UDBYGNING AF LANDEVEJSPRINCIPPET
• De indledende erfaringer fra efteråret 2016
tyder på et positivt trafikspring med tocifrede procentstigninger i passagerantallet på
færgerne til de danske øer.
• Vi arbejder på at fastholde denne succes gennem sikring af et større økonomisk råderum
end det hidtil gennemførte, der kun svarer
til knap en tredjedel af Landevejsprincippet.
• Forsøge at få større fleksibilitet i anvendelsesperioderne af Landevejsprincippet uden
for højsæsonen, eksempelvis også hen over
juleperioden.

• D
 er er indsendt ansøgning til Landdistriktspuljen for turismefremme om videreudvikling af ø-passet. Projektet medfinansieres
bl.a. af Sammenslutningen af Danske Småøer og Færgesekretariatet.
3. FREMME AF Ø-HOP TURISME
• Pilotprojektet fra det Sydfynske Øhav i
2016 søges udbygget særlig med indchartring af relevant færgetonnage for 2017
sæsonen.
• Færgesekretariatet vil medvirke til at sikre
formidling og markedsføring af projektet,
herunder erfaringsopsamling til brug for
lignende initiativer andre steder i det danske ørige.
• Der er indsendt ansøgning om medfinansiering til Landdistriktspuljen for turismefremme, og Færgesekretariatet er blandt
projektets sponsorer.

2. UDVIKLING AF Ø-PASSET
• For sommersæsonen 2016 blev næsten
50.000 ø-pas revet væk.
• Det planlægges at trykke mindst 100.000 eksemplarer for 2017 samt sikre oversættelse
til både tysk og engelsk.
• Udvikle anvendelsen af ø-passet på digitale
medier samt lave mærkningsordning til brug
for øernes turistudbydere om tilbud til øpasholdere.

4. VIDEREUDVIKLE Ø-EVENTS
• Særligt uden for højsæsonen er der plads
til at introducere events, fx. kunst, kultur,

sport, fiskeri, gourmet, håndværk, oplevelser på færgen etc.
• Etablere ø-pakker med alt inklusive; transport, oplevelser, mad og eventuel overnatning.
• 
Kompetenceudvikle og markedsføre i et
samarbejde mellem færgerne, beboerne og
de kommunale turistorganisationer.
5. SKABE POSITIV OPMÆRKSOMHED
• Oplyse om turismemulighederne i det danske ørige og fortælling af den gode historie.
• Brande øernes ro, stilhed, natur, slow-living,
fordybelse, anti-stress etc.
• Færgesekretariatet vil gerne i samarbejde
med andre – afholde konferencer/temadage, udsende nyhedsbreve, pressemeddelelser, filmklip, forbedre bookingmulighederne; alt med henblik på at skabe vækst
og sikre nye arbejdspladser på de danske
øer og færger.
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Aftentur med mad og musik
Kan færger bruges til andet end at overholde fartplanen? Det gør Orøfærgen nogle aftner i
løbet af sommeren, når der er ”ledig kapacitet” – altså tid imellem de ordinære afgange.
Aftenture med Orøfærgen bliver mest solgt
til folk i området; campingpladsen er en
god målgruppe, men der kommer også folk
fra Korsør og København. Én rute går rundt
om Orø, en anden går ned til Lammefjorden.
- Vi har draget en del erfaringer, lyder det
fra overfartsleder Lars Wolfgang Hansen:
- For det første skal man ikke oversælge turene. Når folk skal være ombord i 2½ time,
er det vigtigt, at der er ordentlig plads.
- S ørg for noget ”almen” musik. Vi forsøgte
med en harmonikaspiller – det var ikke
noget hit.
- En lokal restaurant på øen sørger for alt
omkring maden.
- Lad være med at betale dyre avisannoncer. Vores erfaring er, at en lille folder og
helt lokal markedsføring er nok til at fylde
færgen.
-V
 ær opmærksom på juridiske fælder. Turene skal være på markedsvilkår – og når
der er ”ledig kapacitet”.

- Det er ok, at navigatørerne skal have et søkort frem et par gange om året, siger overfartsleder Lars
Wolfgang Hansen.

● Installation ● Reparation ● Service
Produktion og reparation
af styremaskiner
Installation og Reparation
af hydrauliske anlæg
Reparation og service af
alle typer diesel-motorer
Produktion og montering
af spilanlæg og dæksudstyr

Morsøgade 5-7, DK-6700 Esbjerg | grumsen@grumsen.dk | www.grumsen.dk

24/7/365 SERVICE: (+45) 75 12 54 22
Siden 1995 har Nørlau været
en del af Grumsen Equipment.
Nørlau har en høj ekspertise i at
producerer og servicere offshore spilanlæg, styremaskiner og
hydraulisk udstyr.

Øhop-succes videreudvikles
Der er søgt midler til at udvikle Øhop Sydfyn med
bookingportal og sejlads med to mindre fartøjer i
højsæsonen 2017 og 2018. Færgesekretariatet
støtter projektet med 50.000 kr.
- Sommerens forsøg med ø-hop har været en
kæmpe succes. Efter et par uger var alle billetterne udsolgt, fortæller Hans Søby, havnemester på Svendborg Havn:
Øhop-projektet lå i perioden fra 25. juni - 14.
august 2016, hvor det var muligt at ø-hoppe
på øerne: Skarø, Drejø, Hjortø, Avernakø og
Lyø. Billetterne kostede 100 kr.; det betød, at
de kunne sælges i øfærgernes eksisterende
takststruktur og dermed også benyttes på de
almindelige færger.
Øhop Sydfyn er et samarbejde mellem Faaborg Havn, Naturturisme, Svendborg Event,
Visit Faaborg og Svendborg Havn.
- Isoleret set har øhop-færgen ikke kunnet
løbe rundt; Svendborg Havn har investeret
200.000 kr. i projektet Men vi solgte ca. 2000
ekstra billetter og 400 ekstra cykelbilletter
til Skarø-Drejøfærgen foruden et mersalg på
færgen fra Faaborg, siger Hans Søby.
SAMLET DESTINATION
- De kommunale rederier i Svendborg og Faaborg Kommune arbejder med den samme
moderne og fleksible bookingplatform til deres
øfærger. Den kan håndtere flere skibe og også
fleksible sejlruter med mange anløb, fortæller
Hans Søby:

- En videreudvikling af systemet skal gøre
det muligt for gæsterne at planlægge og
booke alle dele af færgerejserne til deres
øhavsferie i én arbejdsgang, inklusive tilslutning til Svendborgs og Faaborgs eksisterende færger.
- Det langsigtede mål med øhop-konceptet i
det Sydfynske Øhav er at binde øerne sammen til en samlet turistdestination og dermed forbedre forretningsgrundlaget for
øernes eksisterende turisterhverv og skabe
muligheder for nye virksomheder.
SØGER MIDLER
For at komme videre med afprøvning og udvikling af et decideret øhop-koncept ønsker
Svendborg Havn at udvide tonnagen og leje
to mindre skibe i månederne juli og august i
2017 og 2018-sæsonen.
Herudover er det hensigten at åbne bookingportalen for andre skibsoperatører, der
i et forpligtende samarbejde kan udbyde
deres ruter og afgange i ”Øhop Sydfyn” og
dermed indgå i den samlede infrastruktur.
Projektet kan ikke løbe rundt i udviklingsperioden, hvor det samlede udgiftsbudget
lyder på ca. 3,2 mio. kroner over to år, hvor
leje af skibe er budgetteret til 1,3 mio. pr. år.

- Spørgsmålet er, om vi skal tænke færgedrift
på en ny måde, hvor hver færgekommune driver sin egen færge, men hvor færgerne samtidig samles i en fælles pulje med øhop, pendlerfærger, afløserfærger, konventionelle færger
og fleksible fartøjer i et område, foreslår Hans
Søby.
Andre store poster er udvikling af bookingsystem og øhop-portal.
På indtægtssiden er salg af billetter budgetteret til 670.000 kr. årligt, og Svendborg Havn vil
lægge 200.000 kr. i projektet om året – ligesom
Færgesekretariatet støtter med i alt 50.000 kr.
Herudover ansøges der om i alt ca. 1,5 mio. kr.
fra Landdistriktspuljen, LAG SØM, samt Småøernes Aktionsgruppe.

God service er altafgørende
Den allerbedste markedsføring er god service.

- Det gode er, at god service er gratis; det får kunderne til at fortælle
den gode historie, og det får både
dem selv og deres venner og familie til at komme igen. Færgeturen er
en del af hele ø-ferieoplevelsen, og
dermed er færgepersonalet ambassadører for øen, siger Lindy Kjøller,
marketingchef for Rederiet FÆRGEN.
Han understreger, at god service
starter ved ledelsen, der skal tage
ansvaret og stille krav om, at medarbejderne yder god service.
GÆLDER ALLE STEDER
- Det gælder, uanset hvor lille arbejdspladsen er, understreger marketingchefen:

- Og det er forpligtende – både opad
og nedad – for man skal også give
sine medarbejdere mulighed for at
yde den gode service. Lige fra, at de
har ordentlige arbejdsvilkår – til at
de rent faktisk forstår, hvad der forventes af dem. Det sidste er nu meget let: Det starter med dig selv, du
skal bare sætte dig i kundens sted.
Samtidig er det også vigtigt, at det
er muligt for medarbejdere at kunne sige fra:
- Det ødelægger humøret, hvis man
går ved siden af én, der ikke yder
ordentlig service. Så skal det være
muligt at sige til kollegaen: ”Det der
er til skade for kunden – og det er
ødelæggende for den gode service,
jeg laver.”

- Jeg vil anbefale et servicekursus, hvor flere små rederier deltager
sammen; det kan være med til at sætte service på dagsordenen og
få diskussionerne i gang, lyder det fra marketingchef for FÆRGEN,
Lindy Kjøller.

Ø-pas – en stor succes
47.000 ø-pas er bogstaveligt talt revet væk i løbet af sommeren.

- Det nye ø-pas samler og præsenterer 35 danske øer i ét pas
og som en samlet destination –
det danske ørige. Det har givet
en stor markedsføringseffekt.
Vi får meldinger ude fra øerne
om, at de får nye besøgende,
der har set øen i ø-passet, siger ø-turismeambassadør Britta
Leth, der har udviklet ø-passet.
Hun glæder sig over den store
succes, hvor turisterne allerede
har taget de første 47.000 trykte
ø-pas:
- Vores ønske er, at der skaffes
finansiering til at trykke og distribuere 100.000 danske ø-pas

i 2017, foruden en engelsk/tysk
version, siger Britta Leth.
- Målet er at tiltrække endnu
flere turister til de danske øer.
UNIKT SAMARBEJDE
Færgesekretariatet,
rederiet
FÆRGEN og Sammenslutningen
af Danske Småøer var enige om
at afprøve ideen med et ø-pas,
og de tre samarbejdspartnere
ønsker nu at videreudvikle øpasset med en online-præsentation og gennemføre en massiv
branding både på det danske og
det tyske marked.

Hvad sker der, hvis
din maksimalafbryder
kobler ud?
Tilstanden på dit elektriske udstyr er afgørende for
• sikkerheden for passagerer og personale
• sejlplaner og driftsikkerhed

20 - 40% rabat på eftersyn
af maksimalafbrydere i 2016
Kontakt os på telefon 88 30 20 30
og book dit serviceeftersyn i dag.
- I ø-passet er 35 øer præsenteret med et kort, et foto, fakta, beskrivelse
af oplevelserne og en QR-kode til øens hjemmeside. Turisten kan på færgen eller turistbureauet skrabe et mærke – en silhuet af øen – over i
passet og på den måde samle på danske øer, fortæller ø-ambassadør,
Britta Leth.

På et tidspunkt var Femø Kro oppe på ca. 7000 årlige overnatninger, men det sled for meget både på kroen og ejerne – de 5000 passer fint, siger Asger
Fanning, Femø Kro.

Fra 2000 til 5000 overnatninger
Femø Kro er et levende eksempel på, at folk kan lokkes ud på øerne. Den
gode udvikling i overnatninger betyder, at kroen nu har seks ansatte hele året
– foruden parret, der ejer kroen.

I flere år havde Femø kroen succes med fester
i weekenderne. De var nemme at sælge, men
belægningen var ikke høj nok, særligt manglede der gæster i ugedagene.
Derfor begyndte kroen at sælge kroophold i
resten af ugen som ”Deals”.
- Vi sælger et døgn for 850 kr. med morgenmad – det er deal-købet. Herefter koster et
ekstra døgn ikke noget. Men det ekstra døgn
betyder, at vi ”har gæsterne” en hel dag fra
morgen til aften med frokost, aftensmad og
leje af cykler. Og den ekstra nat koster os
ikke noget særligt, fortæller Asger Fanning,

der ejer og driver Femø Kro sammen med sin
kone, Pia Christensen:
- Vi har fået mængderabat på færgebilletterne
– og så er det ikke er dyrere end et kroophold
på fastlandet.

- Husk for det første, at alt kan forhandles,
også procenterne.

Vi gik fra ca. 2000 årlige overnatninger til
5000. På et tidspunkt var tallet højere, men
det kunne vi ikke håndtere. Nu har vi altid et
par ledige værelser – som vi tager i brug, når
der er noget, der er ude af funktion.

- Husk, det handler ikke kun om omsætning
– det væsentlige er, at I tjener penge. Derfor er det bedste råd, at der skal så lidt som
muligt ind i Deal-tilbuddet, hvor man typisk
betaler 25 % i gebyr, sådan at gæsterne selv
køber ind, når de kommer frem. Ekstra middag, ekstra frokost, cykelleje, et ekstra døgn
osv. – uden procenter.

STYR PÅ DEALS
Asger Fanning giver nogle håndfaste råd til at
håndtere aftaler med Deals:

De mange overnatninger betyder, at Femø
Kro nu har seks ansatte året rundt – foruden
Asger Fanning og Pia Christensen.

Stort turistpotentiale
VisitDenmark: De danske øer er en turismemæssig perle – der skal gøres mere synlig.
- De danske øer er et helt unikt turistprodukt,
men desværre er der endnu ikke så mange
udlændinge, der ved det. Dem, der har set
på et Danmarkskort, kan måske godt regne
det ud, men ved de, at de nemt kan sejle til
øerne, og hvilke oplevelser der venter dem?
Kan de sætte billeder på? Ved de, om der er
oplevelser nok til en eller flere dage? Tilpasset netop deres rejsegruppe? Og er der ledigt
på et overnatningssted?
- Hvis ikke det er nemt for turisterne at svare på ovenstående spørgsmål, så besøger
de andre destinationer, fastslår Eva Thybo,
Fundraising & Relationship Manager i VisitDenmark.
VisitDenmark har gennem mange år markedsført de danske øer på linje med andre
kyst- og naturoplevelser i hele Danmark. I
2016 valgte VisitDenmark at integrere økampagnen i de to store kampagner i Tyskland, Ostsee og Nordsee for at øge markedsføringseffekten.

- Også fremover er VisitDenmark meget interesseret i at markedsføre alle danske øer
– store som små. Og da vi godt ved, at det
koster penge, som mange øer ikke har, bakker
vi aktivt op om Ø-Sammenslutningens fælles
ansøgning til Landdistriktspuljen om at udvikle og markedsføre bl.a. ø-passet på det tyske
marked, siger Eva Thybo.
STOR TYSK INTERESSE
Erfaringerne fra 2016-kampagnen er, at tyskerne er meget interesserede i ø-ferie. Der
var usædvanligt mange, der klikkede videre
på de links, der omtalte ø-feriemuligheder i
forhold til andre oplevelsesmuligheder. Nogle
bookede også konkrete oplevelsesprodukter,
men her er der brug for, at der er flere oplevelser at vælge imellem og bedre tekniske
muligheder. Her ser VisitDenmark frem til, at
de to bookingplatforme OplevDanmark og Øferie bliver sammenkoblet hen over vinteren.
- I 2017 er VisitDenmark klar til at fortsætte
og gerne øge samarbejdet med de danske

øer. Indsatsen kan fx i højere grad kobles op
på bookingplatformene med mulighed for
at øge fokus på konkret salg af oplevelsestilbud. Ligesom der forhåbentlig kan skabes en
masse omtale af, at der også lanceres et tysksproget ø-pas og dermed et øget personligt
engagement i form af flere ø-ambassadører,
siger Eva Thybo.

TYSKLANDSKAMPAGNEN 2016
• 
Kampagne med en række af de
danske øer.
• 6 mio. trykte brochurer, 50/50 mix
af indstik og hustandsomdeling i
Nordtyskland.
• Systematisk og målrettet presseog social mediebearbejdning.
• Online platform med oplevelser,
attraktioner og destinationsbeskrivelser med tilbud og link til partnere/booking.

- Flere ø-oplevelser på bookingplatformen vil kunne skabe øget opmærksomhed
om øerne. Jeg håber, at mange vil være med. Det vil styrke Danmarks maritime
image yderligere, siger Eva Thybo.

RoRo & Ferry Services
Global Technical Services & Excellence
• Classification, Certification, Surveys & Approval
• Ballast Water
• Scrubber Technologies
• LNG as Fuel & Dual/Triple Fuel

www.bureauveritas.com
www.veristar.com

SØBY VÆRFT A/S
- waypoint for innovative ship repair and conversion
since 1931

Our skilled staff are able to offer
you high quality work whether it is
● Engine work
● Steel repair
● Surface treatment
Searching for a reliable par tner,
contact SØBY VÆRFT A/S

SØBY VÆRFT A/S
www.shipyard.dk

SØBY VÆRFT A/S, DOKVEJ 5, DK-5985 SØBY ÆRØ, TEL. +45 6258 1123, FAX +45 6258 1442,
shipyard@shipyard.dk, www.shipyard.dk

54O 56,5’ N 10O 15,6’ E

3 dry docks with max. capacity 115 x 24 x 6 mtr.

