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’Det Sydfynske Øhav Kalder’! 

Her får du en oversigt over de company datings og værktøjskasse-møder , vi har 

skabt for dig som turismeerhverv på Sydfyn og øerne. Nogle emner er målrettet alle 

i turismebranchen, andre mest til overnatningserhvervet og andre i gen mest til 

aktørerne. Vi har forsøgt at finde emner, der potentielt giver redskaber, input og 

inspiration  for flest muligt. Og næsten alle berører de emnet markedsføring i en 

eller anden forstand. Formen er traditionelle gå-hjem-møder, der forhåbentligt kan 

passes ind i en travl hverdag, hvor drift og kundebetjening oftest står øverst på 

dagsordenen.  

Grøn skrift: Værktøjskassemøder 

Blå skrift: Company Dating arrangementer – overnatningserhverv og aktører mødes 

14. januar 2014 Lisanne Gerlich – brug af Oplevfyn.dk & Green Key – 

turismens internationale miljømærke 
Kl. 14.00 – 16.30 Lisanne Gerlich fra Destination Fyn vil fortælle om tankerne bag booking- og 

markedsføringsportalen www.oplevfyn.dk Få indblik i, hvad du kan bruge det 

til og hvordan du gør. Medbring din pc og få hjælp på stedet til at lægge dine 

produkter ind i systemet. 

Kl. 17.00 – 18.00 Mikal Holt Jensen fra Green Key fortæller om mulighederne i Green Key 

mærkningen. Hvordan foregår det, hvad kræver det og hvad får du ud af det? 

Sted: Naturturisme I/S, Abildvej 5A, 2. sal, 5700 Svendborg, inkl. kaffe & kage. 

TILMELDING senest 7. januar til nanna.heinrich@svendborg.dk 

15. januar 2014 Information: Mentor-ordningen og muligheder for at få en 

studerende ud i sin virksomhed 
Kl. 16.30 – 18.30 Har du tænkt over, hvad en personlig mentor kan gøre for dig og din 

virksomhed? Hvem er en mentor, hvad er hans/hendes rolle, hvad kan man 

bruge mentoren til og koster det noget? Kom og få svar på alle de spørgsmål, 

du måtte have – og hør om denne gratis ordning, der kan understøtte din 

virksomheds vækst. Denne eftermiddag møder du både en fra teamet bag 

ordningen og en mentor og hans mentee – så vi kan komme hele vejen rundt 

om alle spørgsmål. 

 Få en udefrakommende til at se på din virksomhed med friske øjne. Kender du 

mulighederne for at få en studerende ud i din virksomhed? En studerende kan 

fx skrive en af sine eksamensopgaver med din virksomhed som case. Du kan 

også indgå aftale med en studerende om et praktikforløb hos dig, hvis du har 

http://www.oplevfyn.dk/
mailto:nanna.heinrich@svendborg.dk
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fagligt relevante opgaver, som en studerende kan løse. Kom og hør om de 

forskellige muligheder for samarbejde med studerende. 

Sted: Naturturisme I/S, Abildvej 5A, 2. sal, 5700 Svendborg, inkl. kaffe & kage. 

TILMELDING senest 8. januar til nanna.heinrich@svendborg.dk 

21. januar 2014 Fede input: Sort sol ved Vadehavet og sort chokolade ved 

Øhavet – sådan skabes en succes 
Kl. 16.30 – 19.00 Kom og hør Ivar Gram fra Sort Safari ved Vadehavet fortælle om, hvordan han 

har skabt en kommerciel succes på baggrund af naturen og de ressourcer, den 

leverer lige foran snuderne på ens gummistøvler. Hør hvordan han tænker 

samarbejder, hvilke visioner han har og har haft, og hvilke ressourcer det har 

krævet at nå dertil, hvor han er i dag. 

Se www.sortsafari.dk 

 Bliv ligeledes inspireret af at høre Henrik Konnerup fortælle om, hvordan han 

har skabt national og international succes med et produkt, der lige så meget 

er en HISTORIE. Bl.a. ved at se egne begrænsninger i øjnene, tænke i hvilke 

kompetencer han manglede i virksomheden for at kunne skabe vækst og 

turde satse, finde den rette partner og gå linen ud. 

  Se www.konnerup-co.dk  

Sted: Café Kok, Gerritsgade 56, st. th., 5700 Svendborg – inkl. let tapas og chokolade. 

TILMELDING senest 13. januar til nanna.heinrich@svendborg.dk 
 

6. februar 2014 Anette Vestergaard – sådan håndterer du pressen 
Kl. 16.30 – 19.30 Du vil rigtig gerne have gratis presse – og få pressen til at tage dine historier, 

men hvem skal du kontakte? Er det chefredaktøren eller redaktionschefen og 

hvad skaber en god historie, som de måske flere gange vil skrive om og 

opleve? Kan man tillade sig at invitere pressen og hvordan? 

 Mød journalist, forfatter og redaktør Anette Vestergaard, der fortæller om, 

hvordan du håndterer pressen, giver håndgribelige værktøjer og tips. 

Sted: Naturturisme I/S, Abildvej 5A, 2. sal, 5700 Svendborg, inkl. sandwich 

TILMELDING senest 27. januar til nanna.heinrich@svendborg.dk  

 

 

mailto:nanna.heinrich@svendborg.dk
http://www.sortsafari.dk/
http://www.konnerup-co.dk/
mailto:nanna.heinrich@svendborg.dk
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6. marts 2014 Company dating  
Kl. 16.30 – 19.30 Detaljeret program følger 

Sted: Hotel Svendborg, Centrumpladsen, 5700 Svendborg, inkl. sandwich 

TILMELDING senest 24. februar til nanna.heinrich@svendborg.dk 
 

20. marts 2014 Trine-Maria Kristensen – Instagram og Tripadvisor – hot 

or not?  
Kl. 16.00 – 19.30 Har du tænkt over, hvad Tripadvisor er og om det er noget for dig? Og har du 

tænkt på, hvad Instagram er og hvordan det fungerer? 

 Mød ekspert Trine-Maria Kristensen, der denne aften vil fortælle om 

Tripadvisor og vise, hvordan du f.eks. med Instagram kan samle og præsentere 

lækre billeder fra dit sted og af dine oplevelser, koble billederne med din 

Facebook-profil og potentielt nå flere kunder. 

Sted: Café Kok, Gerritsgade 56, st. th., 5700 Svendborg, inkl. sandwich og en vand. 

TILMELDING senest 10. marts til nanna.heinrich@svendborg.dk 
 

2. april 2014 Fede inputs: ”Fra bund til mund” og Bedre kommunikation 

på 35 minutter 
Kl. 16.30 – 19.00 Mød Tobias Brask, som denne sommer skabte undervandsfestivallen ”Fra 

Bund til mund” på Ærø. Her samlede han og hans makker en masse 

engagerede mennesker til en event i uge 29 med fokus på undervandsjagt, 

socialt samvær, lokalt producerede fødevarer og tilberedning af lækker mad. 

Hør hvordan de både skabte en eventsucces, tænkte i viral og gratis 

markedsføring og fik stor opbakning fra deltagere og ærøboere. 

 Se https://www.facebook.com/BundTilMund og 

http://www.youtube.com/watch?v=aoSwJMt3k68  

Fra Bund til Mund sælger varen, så selv en vandskræk får lyst til at tage på 

undervandssafari. Måske kan din virksomhed også blive bedre til at 

kommunikere? Journalist og kandidat i strategisk kommunikation Lene Halmø 

Terkelsen giver konkrete råd til, hvordan du sikrer en rød tråd i 

kommunikationen og bliver synlig i de rette medier. Efter oplægget er du 

garanteret også klogere på, om du behøver at være til stede på samtlige 

sociale medier, og du har fået en forklaring på, hvorfor f.eks. 

"friluftsmennesker" er en svær målgruppe at kommunikere til.   

Sted: Café Kok, Gerritsgade 56, st. th., 5700 Svendborg – inkl. sandwich og en vand. 

TILMELDING senest 26. november til nanna.heinrich@svendborg.dk 

mailto:nanna.heinrich@svendborg.dk
mailto:nanna.heinrich@svendborg.dk
https://www.facebook.com/BundTilMund
http://www.youtube.com/watch?v=aoSwJMt3k68
mailto:nanna.heinrich@svendborg.dk
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24. april 2014 Ida Borch – Markedsanalyser – quick & dirty – sådan! 
Kl. 16.30 – 19.30 Vi vil alle gerne vide mere om vores kunder og det nuværende og fremtidige 

marked. Er markedsanalyser vejen frem eller er det spild af kræfter? Ida 

Borch, professionel kommunikator, fortæller om markedsanalyser – på den 

nemme og hurtige måde, som vi alle kan overskue. Hun giver en hands-on 

indføring i, hvorfor og hvordan, og hvad det tilfører af værdi til din 

virksomhed? 

 Kom og hør om markedsanalyser og hvordan du (ikke) bruger dem. 

Sted: Naturturisme I/S, Abildvej 5A, 2. sal, 5700 Svendborg, inkl. sandwich og en vand. 

TILMELDING senest 11. april til nanna.heinrich@svendborg.dk 

 

Sommerpause og derefter enkelte værktøjskassemøder 

30. oktober Company Ball – det store bal, med overraskelse 
Kl. 17.00 – 20.30 Ved det store bal trækker vi i det festlige arbejdstøj og får budt op til dans 

med vores fremtidige samarbejdspartnere. Vi kridter danseskoene og sørger 

for at alle kender deres næste skridt, så alt det vi har oplevet sammen 

fortsætter og vi får vores Øhav i Verdensklasse ud i verden. Efter dansen er vi 

klar til fremadrettet at sælge hinanden i øhavet. Detaljeret program følger! 

Sted: Herregaarden Broløkke, Hedevejen 33, 5932 Humble, inkl. et glas vin og en let anretning 

TILMELDING senest d. 10. oktober til nanna.heinrich@svendborg.dk  

 

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer kan du kontakte os: 

Nina Brandt Jacobsen, 51 34 73 53, nina.jacobsen@svendborg.dk 

Nanna Heinrich, 30 43 29 35, nanna.heinrich@svendborg.dk 
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Bilag 

Tilbud hos Fremtidsfabrikken 
 

På denne side finder du en oversigt over tilbud arrangeret af Fremtidsfabrikken, som du, som partner i 

projekterne hos Naturturisme I/S, også kan deltage gratis i. 

22. januar 2014 Store netværksdag – OFFLINE v. Lars, Vid & Sans 
Kl. 8.30 – 16.00 Find og kend dit netværk.  

Lars Rasmussen fra Vid&Sans giver masser af netværksøvelser og muligheder 

for netværk i praksis. Arrangementet er også for deltagerne på Boost Sydfyn 

og der vil derfor deltage en masse kreative iværksættere fra Svendborg, 

Faaborg, Langeland og Ærø 

Sted: Ryslinge Innovationshøjskole, Højskolen 1, 5856 Ryslinge, inkl. forplejning. 

TILMELDING hos Fremtidsfabrikken 

 

29. januar 2014 Store netværksdag – ONLINE v. Ida, Orator 
Kl. 8.30 – 16.00 Hvordan udnytter du de sociale medier til netværk? 

Ida Borch fra Orator vil give en virtuel rundtur og vise hvordan du kan skabe 

din forretnings virtuelle håndtryk. Der vil blive masser af mulighed for at 

spørge ind til sociale medier undervejs. 

Sted: Ryslinge Innovationshøjskole, Højskolen 1, 5856 Ryslinge, inkl. forplejning. 

TILMELDING hos Fremtidsfabrikken 
 

 

30. januar 2014 Store netværksdag – ONLINE v. Ida, Orator – på Ærø 
Kl. 8.30 – 16.00 Hvordan udnytter du de sociale medier til netværk? 

Ida Borch fra Orator vil give en virtuel rundtur og vise hvordan du kan skabe 

din forretnings virtuelle håndtryk. Der vil blive masser af mulighed for at 

spørge ind til sociale medier undervejs. 

Sted: Vitsø Kunstskole og Galleri, Søby Landevej 18, 5985 Søby Ærø, inkl. forplejning. 

TILMELDING hos Fremtidsfabrikken 

 


