Tjen flere penge på

vandreturister

INVITATION
TIL HIKE FYN WORKSHOPS

MARTS

|

APRIL

|

MAJ

|

2022

Vandring er populært, og stadig flere
vandreturister besøger Fyn og øerne
• Vil du udvikle din virksomhed, så flere vandreturister vælger netop dig?
• Ønsker du at kende vandrerne og deres behov (endnu) bedre?
• Vil du at knække koden til at tjene (endnu) flere penge på vandreturister?

SÅ TILMELD DIG WORKSHOPS UNDER
HIKE FYNS FORRETNINGSUDVIKLINGSFORLØB

Hvem kan deltage?
Du kan deltage, hvis du vil forretningsudvikle med fokus på vandreturisme, og hvis du har
en turismevirksomhed eller turismerelateret virksomhed i en af de ni kommuner, der er
en del af HIKE FYN projektet (Assens, Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Langeland, Middelfart,
Nordfyn, Nyborg, Svendborg og Ærø).

Hvor mange workshops kan jeg deltage i?
Forløbet omfatter workshops i to trin. Du kan tilmelde dig to workshops; én workshop på
hvert trin.
Trin 1 workshop afvikles efter det samme program, men med fokus på de særlige lokale
forhold i nærområdet. Trin 2 workshop bygger ovenpå den viden, du har opnået på trin 1. For
at deltage i trin 2 workshop er det en forudsætning, at du har deltaget på en trin 1 workshop.

Har du spørgsmål til workshops?
Kontakt Nina Brandt Jacobsen på nina@ninabrandt.dk, hvis du har spørgsmål til work
shops, tilmelding eller deltagelse på workshops.

WORKSHOPS | Tjen flere penge på vandreturister
T R I N 1 | Vælg den dato eller det sted, der passer dig bedst
Mandag d. 28. marts 2022

Kl. 15.00 - 18.00

Bogense Hotel

TILMELD

Tirsdag d. 29. marts 2022

Kl. 15.00 - 18.00

Kulinariske Kildegaarden

TILMELD

Mandag d. 4. april 2022

Kl. 8.30 - 11.30

Danhostel Kerteminde

TILMELD

Tirsdag d. 5. april 2022

Kl. 8.30 - 11.30

GlamsbjergHus

TILMELD

Tirsdag d. 5. april 2022

Kl. 15.00 - 18.00

Milling Hotel

TILMELD

Onsdag d. 20. april 2022

Kl. 15.00 - 18.00

Hotel Rudkøbing Skudehavn

TILMELD

Torsdag d. 21. april 2022

Kl. 15.00 - 18.00

Marstal Søfartsmuseum

TILMELD

Fredag d. 22. april 2022

Kl. 8.30 - 11.30

Askeris Bed & Breakfast

TILMELD

Tilmeldingsfrist: Se online tilmeldingsformular.

Hvad får jeg ud af at deltage på trin 1?

•	Du får indgående kendskab til vandreturisterne som målgruppe
•	Du får svar på, hvad der skal til, for at din virksomhed kan tiltrække kunder i den nationale
og internationale konkurrence om vandreturisterne
•	Du får overblik over de lokale vandreruter og -stier, som er fundamentet for vandreturisternes besøg
•	Du får vandregrej i hænderne, og tid til at netværke og opbygge nye værdifulde samarbejdsrelationer
•	Efter workshoppen ved du, hvilke services og produkter, du kan sælge til de forskellige
typer af vandreturister, og hvem du bør samarbejde med for at sælge mere
•	Efter workshoppen får du en værktøjskasse med materialer og guides, så du kan omsætte
din nye viden til forretning

T R I N 2 | Vælg den dato eller det sted, der passer dig bedst
Onsdag d. 4. maj 2022

Kl. 8.00 - 12.00

Comwell Kongebrogaarden, Middelfart

TILMELD

Tirsdag d. 10. maj 2022

Kl. 10.00 - 13.30

Hotel Troense, Tåsinge

TILMELD

Tilmeldingsfrist: Se online tilmeldingsformular.

Hvad får jeg ud af at deltage på trin 2?
• Workshoppen omfatter både en praktisk og faglig del:
•	På en guidet vandretur indsamler du selv information, erfaringer og viden om vandreturisternes virkelighed
•	På workshoppens faglige del omsætter du din nye praksisviden til at udvikle dine egne
services og produkter
•	Du får viden om, hvordan du bruger samarbejder og professionelle servicekrav strategisk til
at styrke dit vandrebrand og dit mersalg
•	Du arbejder med dit unikke selling point ift. vandreturister
•	Efter workshoppen får du udleveret et værktøj til kortlægge dine vandrekunders servicesog produktbehov

Vil du også have
individuel sparring?
I efteråret 2022 tilbydes 20 individuelle sparringsforløb under HIKE FYN.
De individuelle forløb er målrettet turismevirksomheder,
som har et særligt drive, investeringsvillighed og ambitionsniveau i forhold til at forretningsudvikle services og
produkter til vandreturister.

Sådan får du adgang til et individuelle forløb
Du skal ansøge for at blive en del af forløbet. Der åbnes for
ansøgninger primo april 2022.
For at komme i betragtning er det et krav, at du har deltaget på en trin 1 workshop. Og det øger dine chancer, når du
også har deltaget på en trin 2 workshop.
Alle virksomheder, der deltager på workshops, får direkte
besked, når der åbnes for ansøgninger.

Forretningsudviklingsforløbet under
HIKE FYN
Forretningsudviklingsforløbet er en del af HIKE FYN projektet. Forretningsudviklingsforløbet omfatter bl.a. workshops og individuelle sparringsforløb og gennemføres af
konsulenterne Nina Brandt Jacobsen og Line Wagener - i
et samarbejde med konsulenterne Margrete Bak, Sandra
Neelmeyer, Solveig Ydegaard og Louise Helmann.
Nina Brandt Jacobsen og Line Wagener faciliterer og underviser på alle workshops.

HIKE FYN projektet
Læs mere om HIKE FYN her
Har du spørgsmål til HIKE FYN projektet, kan du kontakte
Anders Franz Johansen på afj@destinationfyn.dk eller på
telefon 9282 6364.
HIKE FYN projektet er støttet af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.
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