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Guiden samler erfaringer fra to projekter, 
som blev støttet af Naturstyrelsen i årene 
2014-2016. Det ene projekt, Naturligt 
Samspil, var forankret i HORESTA. 

Det andet, Gør Danmark til et cyklistpara-
dis, var forankret i Dansk Cykelturisme. 

Begge projekter havde til formål at bidra-
ge til at skabe vækst og arbejdspladser i 
turismeerhvervet ved at gøre natur og fri-
luftsaktiviteter let tilgængelige for danske 
såvel som udenlandske turister. 

Denne guide fungerer både som tjekli-
ste og værktøj. Den giver dig overblik 
over, hvad du og dine samarbejdspart-
nere skal være opmærksomme på, når 
I udvikler koncepter og pakketilbud med 
natur som indhold.



Udvikling af pakker og samarbejde

Tidspunktet på året går hånd 
i hånd med den overordne-
de interesse for at skabe nye 
pakker... ”Tillid og forventningsafstemning

I sagens natur kræver pakker for det meste samarbejde mellem flere 
aktører. Den ene aktør har sengene, den anden udstyr såsom cykler, 
og den tredje attraktionen. Det er  vigtigt at have tillid til hinanden, og 
det er vigtigt at afstemme forventningerne til pakken. Det kan være i 
forhold til kvalitet, pris og levering. 

Gennemtænk pakken fra ende til anden. Er der nogle missing links? 
Hvem er ansvarlig, hvis noget glipper? En klar rollefordeling er vigtig, 
når pakken har flere ejere. 
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Kommunikation 

At skabe en pakke af høj kvalitet kræver god og tæt kommunikation mellem 
pakkens ejere. Der er mange praktiske overvejelser at gøre, når man skaber en 
pakke i fællesskab. Afsæt derfor god tid og kommunikér flittigt med hinanden. 
Ellers kan luften hurtigt forsvinde ud af ballonen. 

Forlæng sæsonen

Det kræver frie ressourcer at udvike pakketilbud. Op til højsæsonen og særligt 
i højsæsonen har aktørerne sjældent mulighed for at afsætte den nødvendige 
tid. Udnyt derfor de mindre travle tidspunkter af året. På den måde sikres større 
opbakning fra aktørerne – og resultaterne bliver bedre. 

Vær desuden opmærksom på, at højsæsonen ikke altid finder sted på samme 
tid. Konferencehoteller har ofte ledig kapacitet i juli, mens det for campingpladser 
er den travleste måned på året. Det hjælper på motivationen til at udvikle pakker, 
hvis I har et fælles mål om, hvornår I gerne vil have gæster. 



 

Netværk 

Måske kender du endnu ikke den aktør, med hvem du kan lave 
en stærk pakke med naturen som indhold? Plej og udvid derfor 
dit netværk – også uden for din egen destination. Det kan være 
mulighederne ligger lidt længere væk. 

Det er også nemmere at begynde et forpligtende samarbejde med 
nogen, du har mødt i forvejen, og som du har tillid til. Er dit net-
værk tilpas stort, kan du endda håndplukke dem, du allerhelst vil 
samarbejde med. 

Forsøg også at få eksperter på området ind i dit netværk. Det kan 
fx være det lokale vandrelaug, cykelklubben eller dem fra surfbu-
tikken. 

NETVÆRK

Det kan være en for-
del at håndplukke de 
samarbejdspartnere, 
du har tillid til



Bindeled og ejerskab

Selvom pakker som oftest laves i et samarbejde, er det en god idé at udpege 
en tovholder. Hvis ingen har den rolle, er der en stor risiko for, at den gode idé 
aldrig bliver til en salgsklar pakke. Tovholderen kan være den private aktør i 
samarbejdet, fx overnatningsvirksomheden eller aktivitetsudbyderen, men ofte vil 
det være turistorganisationen, som tager denne opgave på sig. Det er dog vigtigt, 
at alle ”har noget i klemme” og en fælles interesse i at det lykkedes. 

For at sikre sig, at det ikke er tovholderen, som kommer til at sidde med hele 
arbejdsbyrden, er det en god idé at udarbejde en fælles tidsplan for, hvornår 
hvem skal gøre hvad. Dermed sikres det, at pakken kommer til salg til tiden.

One-point-contact

Turisten bør have ét sted at henvende sig, hvis noget ikke går som forventet, 
eller hvis vedkommende har behov for yderligere assistance. Det er en ressour-
cekrævende service, men den er svær at komme uden om i et produkt af høj 
kvalitet. 

EJERSKAB



Autentiske oplevelser  
og unik natur

Hav områdets særlige og stedbundne 
styrker i baghovedet, når pakkerne ud-
vikles. Hvad kan I som andre ikke kan, 
hvilke aktiviteter er I allerede kendte for, 
hvilke billeder af destinationen har turi-
sterne? Det kan være gode spørgsmål 
at stille sig selv.

Hvis det er muligt, så lav et unikt, skræd-
dersyet produkt til gæsten. Dog skal du 
huske på, at komplekse produkter kræ-
ver øget fleksibilitet hos såvel samar-
bejdspartnere og de eventuelt anvendte 
bookingportaler.

AUTENTISK



Online tilstedeværelse

Turister er online før, under og efter deres rejse, men ikke nødvendigvis de 
samme steder. Det er derfor vigtigt at være tilstede på flere platforme. Og det 
handler om timing. At ramme det rigtige tidspunkt, hvor den potentielle besø-
gende foretager sit valg. Er valget først truffet, skal det være ligetil at booke 
turen. Det er derfor essentielt at gøre sin pakke umiddelbar ”bookbar”, fx ved 
at lægge den op på en bookingplatform. 

Tænk gerne fra starten på, hvor pakken skal sælges, og hvem der skal gøre 
det. Hvis I fx ønsker pakken til salg gennem et rejseselskab, er det en god idé 
at tage dem med på råd tidligt i processen.

Prissætning

Humlen i et pakketilbud er, at det skal give kunden en fornemmelse af at have 
fået noget ekstra for pengene. Det kan fx være en oplevelse, som man ikke 
så nemt kan få adgang til, hvis man selv planlægger ferien, men typisk er det 
prisen, der gør pakketilbuddet interessant. Vær derfor rede til at gå under nor-
malprisen, når I byder ind med overnatning eller aktiviteter til en pakke.

Markedsføring og salg



Sælgende beskrivelser  
og lækre, men troværdige billeder 

Hold budskaberne enkle og skarpe, men hav også informative pakkebeskri-
velser. Det øger trygheden hos turisterne, når de ved, hvad de får. 

En god pakkebeskrivelse gavner også søgemaskineoptimeringen, som ikke 
er til at komme uden om i dag. Hvis pakkerne er til salg på OplevDanmark.
dk eller anden bookingportal, er det vigtigt at benytte sig af portalens mu-
ligheder for dette.

Udvælg billeder som er sælgende, og som giver gæsten et troværdigt 
billede af produktet. Billeder sælger, men de kan også skræmme gæster 
væk. Så vær kritisk med dine billeder og overvej nøje, om de er i høj nok 
kvalitet. 

Hvis dine billeder ikke er gode nok, så har eksempelvis VisitDenmark man-
ge gratis billeder i høj kvalitet i deres billeddatabase. Det kunne være en 
god ide at kigge denne igennem for at se, om der er billeder, der matcher 
dine behov.
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Spids målgruppe

Vær bevidste om, hvem I forsøger at 
sælge pakken til, og tænk over deres 
behov og ønsker. 

Tal til deres følelser! Det er en svær 
kunst, men jo skarpere I er på mål-
gruppen, desto nemmere bliver det.



Vis, hvem der står bag pakken. Et personligt 
budskab rammer turistens følelser og øger sam-
tidigt tilliden til kvaliteten.

Det kan du gøre med en personlig hilsen eller et 
billede hvor du eksempelvis står sammen med 
dine samarbejdspartnere foran produktet.

Partnerskaber

Sammen står vi stærkere – også i markedsfø-
ringssammenhæng. Henvis til hinanden og be-
nyt mulighederne for co-branding ved at skrive 
om hinanden, anbefale hinanden og linke til 
hinanden.

Personlighed 



 

Afslutningsvis…

Vedholdenhed!

At komme ’ud over rampen’ med en succesfuld pakke er ikke noget, 
der sker fra dag til dag. Hvis en pakke eller et produkt ikke sælger i 
første omgang, er det ikke nødvendigvis fordi, der ikke er et marked. 
Måske var timingen bare ikke god. Hav tålmodighed, giv pakken en 
chance eller to mere og benyt nye anledninger til at fremme pakken. 

Arbejdet er jo langt hen ad vejen allerede lavet.


