
En ferie begynder allerede ved planlægningen. For-
ventningens glæde er vigtig. I langt de fleste tilfælde 
er din hjemmeside, og sociale medier, potentielle 
kunders første møde med din virksomhed.

Derfor skal de allerede her kunne mærke magien og 
mulighederne for at gøre feriedrømme til unikke ferie-
minder. 

Mere synlighed   
– mere magi

Du kan være sikker på en saltvandsindsprøjtning, der giver værdi fra dag 1:

1  Du arbejder fra start til slut med din egen virk-
somhed, hjemmeside og kommunikation på 
sociale medier

2  Til forløbet er der tilknyttet eksperter inden for 
oplevelsesdesign, kommunikation, analyse og 
optimering af hjemmesider

3  Du får praktisk anlagt undervisning plus  
1:1 læring, feedback og sparring

4  Du bliver en del af et innovations-netværk med 
andre turisme- og oplevelsesaktører, så I kan ud-
veksle idéer, erfaringer og afsøge mulighederne 
for at udvikle samarbejder
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Seks workshops giver dig viden og input til, hvordan du tilfører 
dit produkt ekstra magi, optimerer og udvikler synlighed, får nye 
partnere – og dermed styrker din bundlinje.
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Gør turen fra kundens 
første besøg på din 
hjemmeside til beslut-
ning/booking så oversku-
elig og kort som mulig

Udnyt lokalområdets 
muligheder for oplevelser 
både i designet af dine 
produkter og i din kom-
munikation

Styrk dit produkt, kon-
kurrencedygtighed og 
synlighed

Kommuniker præcist, 
hvordan og hvorfor, 
gæsterne kan forvente 
magiske ferie oplevelser

Oplevelses- og turismevirksomheder:



Du forpligter dig til seks workshops
Ved tilmelding forpligtiger du dig til at deltage i seks  
workshops. De bliver afholdt på forskellige lokationer  
i dit lokalområde, og har overskrifterne:

1  Udvikling af konkurrencedygtige ferieoplevelser – 
med udgangspunkt i lokalområdet og de virksomhe-
der, der deltager

2  Kunderejsen – de stadier, kunder går igennem, når  
de køber dit produkt

3  Værdiskabelse gennem samarbejde og partnerskaber

4  Sådan gør du din virksomhed mere attraktiv ved at 
være ”grøn” og klimavenlig

5  Udvikling af fælles oplevelsesprodukter og pop-up-
events

6  Åben workshop til aktivering af de værdier, forløbet 
har givet
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Projektkonsulent
Landdistrikternes Fællesråd
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