Fælles ø-markedsføring på stor feriemesse?
Ferie i Danmark og specielt Ø-ferie er blevet mere og mere populært – godt hjulpet på vej af
initiativet med Ø-passet, som tæller 38 øer rundt i hele landet.
For at skabe øget synlighed og fokus på de danske øers mange kvaliteter og tilbud for turisterne, vil
Landdistrikternes Fællesråd og Sammenslutningen af Danske Småøer – på baggrund af et konkret
forslag fra Fur – undersøge om der er interesse for at samle, både store og små danske øer i en
fælles messehal til Skandinaviens største feriemesse, Ferie for alle, der løber af stablen i
Messecenter Herning i februar 2021. Vi kan ikke nå at samle en fælles ø-stand til messen i 2020,
men der vil være mulighed for at besøge messen i 2020 og få gode idéer til 2021.
Der lægges op til, at hver ø kan få sin egen stand, der kan udbygges efter behov, således at lokale
turistvirksomheder, aktører og foreninger kan få en ”stand på standen”, for at kunne promovere sig
selv. Standenes størrelse kan derfor variere alt fra 4–400 m2. Hver enkelt ø – eller turismeaktør – er
ansvarlig for sin egen bemanding, bespisning, transport, overnatning mv.
Ud over øernes egne stande, vil Ø-passet være omdrejningspunkt for en fælles markedsføring af
øerne, så flest muligt får kendskab til de mange attraktioner, der findes rundt på øerne.
Der vil være flere muligheder for at deltage:
Pakke 1: Egen stand – forventet pris pr. m2 er 1.080 kr. ex. moms
Pakke 2: Ubemandet stand med markedsføringsmateriale på fællesareal – forventet pris er 2.000 kr.
ex. moms
Derudover vil der være et administrations- og tilmeldingsgebyr på 500 kr. ex. moms.
Vi vil meget gerne høre om det er noget, I som ø-foreninger og turismeaktører kunne være
interesseret i, hvorfor vi ser frem til at høre fra jer inden 15. december 2019. Der er ikke tale om en
bindende tilmelding, men vi vil gerne vide, om vi skal arbejde videre med idéen eller ej.

De 27 småøer bedes rette henvendelse til: Lise Sørensen, Sammenslutningen af Danske Småøer
ls@danske-smaaoer.dk eller tlf. 6251 3993

Ø-kommuner og øvrige øer bede rette henvendelse til: Noa Jankovic, Landdistrikternes Fællesråd
nja@landdistrikterne.dk eller tlf. 7170 8249

