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De små øer – destinationer 
med kvalitet 
Forretning og mersalg i turistbranchen på småøerne

Britta Leth

Med en sommer med masser af turister 
på de danske småøer har virksomheds-
ejerne koncentreret sig om give turisterne 
oplevelser og turismeproduktet på øen 
samt ydet turisterne en god service. Der 
har været telefoniske opfølgningssamtaler 
vedr. forretningsudvikling og 3. og sidste 
virksomhedssamtale er planlagt til okto-
ber.
 Der har været afholdt netværksmøde 
på Fejø, hvor virksomhederne og øen 
havde haft en forrygende sæson. Her er 
der lavet aftale om, at beboerforenin-
gen fremover tager initiativ til at holde 

to koordinerende møder om året for 
turistvirksomhederne. Endvidere er der 
nedsat en markedsføringsgruppe, som 
skal tiltrække busselskaber, foreninger, 
folkeoplysningsforbund til sæsonen 2017.     
 Den største netværksaktivitet for 
øerne, det nye ø-pas, som blev præsen-
teret den 1. juni, er blevet en kæmpe 
succes. Læs mere herom andet sted i 
Ø-Posten. 
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Der er rigtig stor interesse for at besø-
ge de danske øer, især når det er nemt 
for turisterne at booke en endagstur 
eller et ophold. 

Turisterne er vilde med ø-ture
Tilbyd totaloplevelser med øens 
oplevelser, spisning og overnatning 
samt færgeoverfart. Samarbejde 
mellem turistvirksomhederne giver 
mulighed for samlet præsentation, og 
øens turistprodukter pakket ind i en 

Pakketure til de danske småøer – hvordan gør man? 

totaloplevelse giver samlet et stærkere 
turismeprodukt og større synlighed for 
turisterne. 

De hemmelige og ukendte steder
Giv turisterne mulighed for at besøge 
specielle steder, der ikke ellers er 
adgang til. Det kan være en virksom-
hed, som fremstiller et særligt produkt, 
en kunstner, som ellers ikke har åbent 
eller et besøg hos en ø-bo med en sær-
lig historie. 
 
Nemt at booke
Gør det muligt for turisten at booke 
ø-turen via jeres hjemmeside. Flere 
virksomheder har gode erfaringer 

med at sælge billetter til endagsture på 
www.place2book.com og pakketure 
kan sælges på www.danskoferie.dk, 
som også omfatter rejsegarantiord-
ning. www.oplevdanmark.dk, som 
administreres af turistbureauerne, er 
også en mulighed.
  Der er også stor succes med at 
sælge ø-pakker via deal- og spottilbud. 
Her er det vigtigt, at pakken sammen-
sættes rigtig, så der sikres en fortjene-
ste til ø-virksomheden.

Vil du vide mere om pakketure, så 
er du meget velkommen til at 
kontakte mig. 
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