
Gæsteoplevelsesfokuseret 
destinationsudvikling



Udvikling 1. halvår 2017 (feriehusovernatninger ikke medregnet)

Registrerede kommercielle overnatninger i 2017
Camping, hotel, feriecenter og vandrehjem

Kommune Tilvækst 1. halvår 2017 

Landsplan +2,7 pct.

Varde +6,7 pct.

Ringkøbing Skjern - 9,0 pct.

Fanø - 2,2 pct.

Billund +0,8 pct



Tidligere besøg og kilde til kendskab



Sådan ser man Danmark ude fra

Blåvand

Søndervig

Hvide Sande

Henne Strand

København

Foto taget af en astronaut på den Internationale Rum Station



Oplevelsesbaseret markedssegmentering



TIRPITZ - ny stjerneattraktion af stjernearkitekt



Kortferier

Afslapnings-miniferie
Kulturrejse
Aktivferie



Oplevelsesudvikling

Fremtidssikring og fornyelse af 
kystferieoplevelser

Sikre generationsskifte på loyale 
feriehusgæster

Effekter

• Øget gæstetilfredshed

• Tiltrækning af nye 
målgrupper

• Incitament til anbefaling og 
fastholdelse af andelen af 
genbesøg

http://stayinspired.com



Effekter

• Øget døgnforbrug pr. gæst

• Større udbud af 
kvalitetsoplevelser 

• Øget gæstetilfredshed

• Incitament til anbefaling og 
fastholdelsen af andelen af 
genbesøg

Oplevelsesudvikling

Markedsdrevet udvikling af 
naturoplevelser



Oplevelsesudvikling

Markedsdrevet udvikling af 
livsnyderoplevelser

Effekter

• Øget døgnforbrug pr. gæst

• Større udbud af 
kvalitetsoplevelser samt 
udnyttelse af og kobling til 
Tirpitz

• Øget gæstetilfredshed

• Incitament til anbefaling og 
fastholdelsen af andelen af 
genbesøg

• Tiltrækning af nye 
målgrupper



Frembringelse og gennemredigering af eksisterende content på dansk, tysk 

og engelsk i tekst, foto og film til content pools for turismeaktører og presse. 

Samt udarbejdelse af nyt supplerende materiale.



Hvordan når vi 
gæster/kunder 
optimalt med 
tilbud og indhold
Hvad påvirker gæsternes rejsemåls 
valg?

Hvad er gæsternes fortrukne kilder til 
inspiration?

Det står klart at udfordringen er at :

De potentielle gæster foretrækker  
indtryk af hvordan feriestedet og –
området ser ud , hvad man kan lave 
og hvad man typisk spiser der. 

Når det gælder format foretrækker 
tyskerne fotos frem for tekst og video.

Man fortrækker en tonalitet der er 
seriøs og informativ.



Anbefalingsvillighed



FOLDER - TOP 
ATTRAKTIONER
UDVALGTE SEVÆRDIGHEDER

Top 12 attraktioner i Varde Kommune

Top 19 attraktioner inden for en times 
kørsel af Blåvand, Henne og Vejers

Redaktionel guide uden annoncer og 
logoer

VARDE KOMMUNE

• NATURPARK VESTERHAVET
• TIRPITZ
• FILSØ
• BLÅVANDHUK FYR 
• BLÅVAND ZOO
• NYMINDEGAB MUSEUM
• VARDE MINIBY
• MUSEUM FRELLO
• JANUS BYGNINGEN
• TAMBOURS HAVE
• PANSER- OG BRANDBILSMUSEET
• VADEHAVET UNESCO 

VERDENSARV SKALLING OG 
LANGLI

EN TUR VÆRD

• FISKERI- OG SØFARTSMUSEET
• MENNESKET VED HAVET 
• ESBJERG KUNSTMUSEUM
• VADEHAVSCENTRET
• MANDØ
• FANØ
• RIBE DOMKIRKE
• RIBE VIKINGECENTER
• RIBE VIKINGEMUSEUM
• RIBE KUNSTMUSEUM
• LYNGVIG FYR
• ABELINES GÅRD
• BORK VIKINGEHAVN
• STAUNING WHISKY
• VEJEN KUNSTMUSEUM
• LEGOLAND + LEGOHOUSE
• TRAPHOLT
• CHRISTIANSFELD UNESCO 

VERDENSARV
• KONGERNES JELLING –

NATIONALMUSEET UNESCO 
VERDENSARV



Opslagsdesign



Opslagsdesign



Opslagsdesign



Opslagsdesign



Kulturhighlights



Kulturhighlights



Ny serie special interest brochurer og kort
Forside design følger Filsø- og Vandring foldere (DesignFordi)

Vandreruter
Filsø
Ta’ på tur – folder

Laksefiskeri – Varde og Skjern Å
Hav og Kystfiskeri
Golf
På Rulleski
Mini – og Fodboldgolf
Kunst og kunsthåndværkere
Privat Overnatning B&B
Seværdige Kirker
Put and Take fiskesøer
På Mountainbike
Cykelruter 2 kort
På Hesteryg
Gårdbutikker og lokalmad
Kronvildt
Vi ser på fugle
Nøj – det’ for børn
Strandguide
Antik, Genbrug og Retro
Spise guide (michelin, den danske spiseguide og white guide)

er produceret



Event- og arrangementsoverblik – content til deling 

DEN
LANGE
BANE

Det sker

IDAG

DENNE
UGE

Træk fra Kultunaut (redigeret)
Arrangementsoversigt i turistavis
Præsentation på www.visitwestdenmark.dk på ny forside
Event Nyhedsbrev
Content på Skyfish – fotos, tekster og fakta. Inspirationsmails til aktører
Content til sociale medier
Distribution af materiale som plakater m.m.

http://www.visitwestdenmark.dk/

