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Branding - mere
end et slogan
Turisme er en vigtig drivkraft for vækst og udvikling i landdistrikterne, og især kyst- og
naturturismen skaber lokale arbejdspladser, bosætning og livskvalitet. Men i de senere
år har mange danske destinationer haltet efter konkurrenterne i udlandet. Global konkurrence og nye rejsetrends er nogle af de udfordringer, der presser sig på og kræver, at
vi fortsat udvikler attraktive destinationer uden for de større byer.

FOTO En destinations unikke

kvaliteter adskiller den fra andre
konkurrenter. Her nattehimlen på
Møn.

Vores erfaringer viser, at vil man gøre sin destination gældende på det internationale
marked, må man udvikle den på nye måder. Gennem flere forskellige indsatser, bredt
samarbejde og med blik for helheden. Og de viser, at succesfuld destinationsudvikling
tager udgangspunkt i stedets særlige kvaliteter og binder dem sammen til én sammenhængende, meningsfuld og attraktiv fortælling, som lokale borgere og aktører bakker
op om.

FORORD
Branding - mere end et slogan

FORDRD
Branding - mere end et slogan

Stedsbranding er i dag et populært greb, som mange kommuner og destinationer benytter til at komme udfordringerne i møde, men desværre virker indsatsen ikke altid efter
hensigten. Nogle gange fordi brandet ikke er lokalt forankret, andre gange fordi der ikke
er enighed om brandet og andre gange igen, fordi der mangler sammenhæng mellem
brandet, turismeprodukterne og stedets faktiske kvaliteter. For et vellykket brand er mere
end et godt slogan.
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Læringen er, at vellykket stedsbranding formår præcis dette: at koble, styrke, formidle og
sammenkæde destinationens kendetegn og oplevelsestilbud under én samlende paraply. For netop det stedsspecifikke adskiller den enkelte destination fra alle de andre. Fra
stedet udspringer det stærke brand. Brandet kommer ikke først, stedet gør.
Vi håber, at danske destinationer og kommuner vil tage de gode erfaringer til sig og bruge dem til at placere sig selv stærkt på landkortet.
God læselyst!
Rie Søgaard Jensen, BARK Rådgivning
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Ser man ud over landets grænser, er der meget inspiration og læring at hente. Denne
publikation sætter fokus på seks nordeuropæiske destinationer, som er vidt forskellige, men har det til fælles, at de er lykkedes med at skabe succesfulde stedsspecifikke
brands. Hver på deres måde har destinationerne skabt unikke fortællinger, oplevelser
og kvalitet i turismeprodukterne, og de inspirerer til, hvordan man kan synliggøre og tilpasse dem til forskellige målgruppers forskellige behov.
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Branding

Markedsføring

•

Synliggør en identitet

•

Sælger et produkt

•

Er styret af identitet og relevans

•

Er styret af efterspørgsel og behov

•

Strategisk formidling af identitet eller
værdi gennem en fortælling, både
internt og eksternt

•

Taktiske aktiviteter for promovering
formidlet gennem mediekampagner

•

Defineret af mange aktører

•

Kontrolleret af få aktører

•

Borgere, besøgende og tilflyttere er
potentielle medskabere

•

Borgere, besøgende og tilflyttere er
potentielle kunder

•

Langsigtet indsats og effekt

•

Kortsigtet indsats og effekt

•

Måles på oplevet værdi

•

Måles på salg

Det stærke brand placerer sig i spændingsfeltet mellem stedets identitet (hvordan vi
ser os selv), image (hvordan andre ser os)2 og positionering (hvordan vi adskiller os fra
andre). De tre dele bør bestå af konkrete indsatser, der alle indgår som en del af en
brandingproces, som skaber vellykket destinationsudvikling3.

IDENTITET

IMAGE

Hvordan ser vi os selv?

Hvordan ser andre os?

BRAND

POSITIONERING
Hvordan adskiller vi os
fra andre?

INDLEDNING
Hvad er stedsbranding?

Stedsbranding er en proces med fokus på at opdage, udvikle, (re)konstruere, synliggøre
og realisere stedets identitet.
Branding og markedsføring misforstås ofte med hinanden. Men mens branding skaber og synliggør en identitet, er målet for markedsføring altid at sælge et produkt. Og
mens branding er en langsigtet indsats, der fx måles gennem oplevet værdi, er der med
markedsføring tale om en mere kortsigtet indsats, som kan måles direkte på bundlinjen.
Som navnet antyder, tager stedsbranding udgangspunkt i et sted - et land, en region, en kommune, en by eller et landdistrikt. Denne form for branding bygger på stedets
identitet og stedbundne potentialer og formidler det til omverdenen. Det gælder indadtil til lokale borgere, foreninger, organisationer og erhvervslivet og udadtil til potentielle
besøgende, tilflyttere mv. De stedbundne potentialer kan være naturen eller kulturlandskabet, bygningsarven eller de unikke kulturmiljøer. Og det kan være lokale fødevarer,
beliggenhed, traditioner, viden, værdier, kulturhistorien eller særlige netværk eller måder
at organisere sig på1.

Stedsbranding er et helhedsorienteret greb

IDENTITET: Et vellykket brand samler og styrker selvforståelsen af stedet
gennem samarbejder. Indsatser skal derfor skabe lokal forankring, understøtte en hensigtsmæssig organisering og sikre kommunikation mellem
aktører.

POSITIONERING: Et vellykket brand synliggør, hvordan destinationen adskiller
sig fra andre destinationer. Det sker ved at udnytte de stedsbundne potentialer, prioritere indsatserne gennem til- og fravalg og formulere en klar og
helhedsorienteret strategi for udvikling.

IMAGE: Et vellykket brand retter sig mod de målgrupper, man ønsker at
tiltrække og skaber genkendelighed mellem markedsføring og virkelighed.
Her skal sikres sammenhæng mellem stedets fysiske miljø, aktivitets- og
oplevelsesudbuddet og den samlede markedsføring.
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Hvad er stedsbranding?
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ANALYSE
Seks cases viser nye veje til vellykket destinationsudvikling

Effektfuld stedsbranding er en vedvarende og ambitiøs indsats, der kan skabe, styrke
og øge udviklingen af et sted. Både i form af længere turismesæsoner, øget omsætning
og flere besøgende og gennem flere investeringer, erhvervsudvikling og øget livskvalitet
for lokale beboere.
Det handler om at finde en fælles fortælling og identitet, og det handler om at tænke
stedsspecifikke kvaliteter ind i strategiske indsatser og initiativer. Stedsbranding er en
kompleks proces, som forenkler og forstærker udvalgte budskaber, og sørger for at noget vælges til og andet fra.
Når det kommer til branding af steder, kan der være mange aktører, som føler ejerskab over brandet, har holdninger til det og følelser eller økonomi investeret i stedet. Derfor er forankring et nøgleord. Brandet skal afspejle stedets identitet.
Det viser erfaringer fra seks nordeuropæiske cases, som denne publikation kaster
lys over. De seks cases er destinationer, som er spredt ud over det nordeuropæiske
landkort – fra Tyskland til Danmark og videre til Sverige, Norge og Irland. De bygger på
det enkelte steds særlige kvaliteter og indgår i en større strategisk sammenhæng, hvor
flere kræfter trækker i den samme retning. Og derfor er det også lykkedes at sætte
gang i en positiv udviklingsspiral i form af afledte initiativer og projekter og en stigende
lokal omsætning.

FOTO Skate er en af de mange

aktiviteter, som kan opleves og
dyrkes under festivalen Hallifornia i
Varberg i det sydsvenske Halland.
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Seks cases viser nye
veje til vellykket
destinationsudvikling
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badebyer, som er genrejst gennem offensiv regional planlægning,
investeringer i det fysiske miljø og ét slagkraftigt navn.

Tromsø er et af de steder i verden, hvor chancen for at opleve
nordlys er allerstørst, og byen er omgivet af storslået natur. I dag er
den nordnorske by en af Europas mest cool destinationer.

Feinheimisch er et netværk, kvalitetsstempel og fælles

ANALYSE
Seks cases viser nye veje til vellykket destinationsudvikling

ANALYSE
Seks cases viser nye veje til vellykket destinationsudvikling

Den Tyske Riviera består af en række traditionsrige østtyske

brandingplatform for regionalt producerede fødevarer i den
nordtyske delstat Slesvig-Holsten.

Møn består af flere attraktioner, som understøtter øens samlede
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Wild Atlantic Way er verdens længste definerede kystrute
og et turismebrand i verdensklasse. Ruten binder en række irske
kystdestinationer sammen med Atlanterhavet som fællesnævner.

Hallifornia er en festival for kystkultur i kystbyen Varberg i det
sydsvenske Halland. Over tre dage i juli besøger mere end 40.000
gæster festivalen, som fejrer bl.a. surf, skate, wakeboarding og
meget andet, og den bidrager positivt til Halland som brand.

VELLYKKET BRANDING BYGGER PÅ STEDET
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fortælling. Brandet for den sydøstdanske ø er båret frem af
fremsynede ildsjæle, lokale samarbejder og politiske prioriteringer.
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Flere indsatser mod et samlet mål

En fælles fortælling

FOTO Med godt indhold og visuelt

stærke billeder er nordnorske
Tromsø blevet en succes på de
sociale medier.

Kernen i stedsbranding er en fælles hovedfortælling og forståelse. Det gælder både,
hvordan lokale aktører på stedet ser sig selv, og om denne fortælling harmonerer med
andres oplevelse af stedet. Mest slagkraft får fortællingen, når den kobles med stedets
særlige kvaliteter.
Langs den irske vestkyst satte den statslige turismeorganisation alle sejl ind på at
skabe en fælles fortælling med Atlanterhavet som fællesnævner. Med en høj grad af
lokal inddragelse er det lykkedes at skabe en fælles hovedfortælling. Processen har bidraget til løbende udvikling og modning af brandet og betyder, at den fælles fortælling
om Wild Atlantic Way i dag er lokalt forankret. De lokale aktører bruger og skaber produktudvikling om brandet og dermed udbredes kendskabet.
Det samme er tilfældet på Møn, hvor den fælles fortælling ikke blot er en del af brandingen af Møn – den er hele udgangspunktet og afsæt for den strategiske udvikling af
øen. Her prioriteres indsatser med oplevelser, læring og indlevelse i naturen i både udviklingen af det fysiske miljø, service, kommunikation, markedsføring og oplevelsesudbuddet.
At lokale kan genkende deres sted i den fælles fortælling har den sideeffekt, at de
også bliver ambassadører for brandet og samtidig skabes genkendelighed for turisten,
når denne bevæger sig rundt på destinationen. Det er den samme fortælling, man møder, og dermed bliver den stærkere og mere troværdig.

Stedsbranding kan ikke stå alene, men skal kobles til andre indsatser og aktiviteter. For
indsatser og aktiviteter udgør både oplevelsen og den fælles fortælling, der udgør værdikæden og skaber destinationen, som brandet kommunikerer.
Samarbejder på tværs af lokale borgere, erhvervsliv og myndigheder sikrer en lokal
forankring, og sådanne samarbejder er prioriteret højt i flere af de undersøgte cases. Et
eksempel er festivalen Hallifornia, som bakkes op af Region Halland. Det sker økonomisk, men festivalen er også blevet en anledning til, at regionen udvikler nye aktiviteter
og events.
Men samarbejde er ikke altid nemt, og til tider møder udviklingsprojekter også modstand. Med Feinheimisch er der skabt gode erfaringer med at bruge forskning og viden
til at forstå eventuel skepsis. Et forskningsprojekt fra Slesvig-Holstens fødevareministerium kastede lys over sammenhængen mellem efterspørgsel og produktion af lokale
fødevarer og gæsternes betalingsvillighed. Resultatet mindskede potentielle aktørers
bekymringer.
Én ting er forankring blandt lokale borgere og erhvervsdrivende, end anden er forankring på politisk niveau. For stedsbranding er et langsigtet arbejde, der også handler
om prioritering af stedsspecifikke potentialer og prioritering af eksisterende og nye indsatser, som skal understøtte stedets udvikling. Det kender de til på Møn og Den Tyske
Riviera, hvor kommunal og regional planlægning har været en del af brandingens fundament. Samtidig er destinationer ikke afgrænset af kommunegrænser, som det gælder
for fx Wild Atlantic Way, der strækker sig over ni kommuner og tre regioner. Det er derfor
vigtigt, at lokale myndigheder formår at samarbejde på tværs om en fælles vision og
fælles indsatser.
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Synliggørelse af stedets identitet er en af grundstenene i stedsbranding. Hvor turistorganisationer, myndigheder og journalister før var de primære kommunikatorer af attraktioner og destinationer, spiller de besøgende, lokale borgere, foreninger og organisationer
i stigende grad en større rolle som ambassadører for destinationen i takt med de sociale mediers indtog i vores hverdag. De sociale medier er blevet den moderne form for
mund-til-mund, og det er i stigende grad her, vi finder vores ferieinspiration.
Den digitale synlighed skal være tilgængelig før, under og efter turistens ophold. Det
gælder helt fra synlighed og inspiration gennem digitale influencers4, venner og bekendte, turismeaktørernes digitale kommunikation på hjemmesider, tilstedeværelse på søgemaskiner og samarbejde med internationale bookingbrands samt muligheder for digital on-site planning. Og endelig er mulighederne for og opfordringen til, at turisten selv
skaber formidling på sociale medier en essentiel del af destinationens synlighed. Det er
fx blevet almindeligt, at vi som potentielle turister undersøger destinationens hashtag på
Instagram, før vi køber flybilletten5. Her kan vi skele til turismeaktørerne i svenske Varberg
og norske Tromsø, der med godt indhold i form af visuelt stærke billeder og videoer formår at synliggøre sig selv på de sociale medier.
Men selv om den digitale verden vinder indpas, må man ikke glemme det fysiske
møde. Turister ønsker nemlig at blive budt velkommen – også i naturen – og på Wild Atlantic Way anvender de derfor wayfinding i form af skiltning på 15 udvalgte ’signature
points’ og 188 ’discovery points’ til at møde turisterne, guide dem og sprede dem geografisk rundt på destinationen.

ANALYSE
Seks cases viser nye veje til vellykket destinationsudvikling

Synlighed, synlighed, synlighed
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Noget for enhver smag
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FOTO Et grundprodukt af høj kvalitet

finder man langs de nordøsttyske
badestande. Det har været med til
at sætte retningen for fortællingen
om Den Tyske Riviera.

Den nordøsttyske kyststrækning er kendt for sit grundprodukt (herunder infrastruktur,
overnatning, oplevelser og forplejning) af høj kvalitet, der samtidig har en bredde, der
gør, at kysten tilbyder noget for enhver smag – hele året rundt. Det varierede grundprodukt er blevet til gennem en strategisk og prioriteret planlægning, som har sat retningen
for den fælles fortælling, der er Den Tyske Riviera. Og netop et grundprodukt af høj kvalitet er essentielt, for man kan ikke markedsføre sig ud af et dårligt produkt.
Erfaringer fra flere nordeuropæiske cases viser også, at en mangfoldighed i turismeproduktet er med til at sikre en bred målgruppe og en lang turismesæson. I Tromsø
suppleres hovedattraktionen, som er nordlyset, med andre eksotiske oplevelser. Her er
turismeindsatsen et puslespil, som de enkelte oplevelser er brikker i. Fokus er på slutbrugeren, og derfor er det gjort nemmere at få overblik over overnatning, restauranter
og andre oplevelser end nordlyset. Og i den svenske kystby Varberg byder festivalen

Hallifornia på kulturelle oplevelser for både den surf-glade, men også for den musik-,
kultur- eller kulinariskorienterede turist.
De tre cases er eksempler på, hvordan de med afsæt i menneskets – og vejrgudernes – mangfoldighed har skabt en bred vifte af turismeprodukter. Så der er noget for en
hver smag og noget for en solskinsdag eller en kold regnvejrsdag. Det øger chancerne
for, at turisterne er rigere på gode oplevelser, når de igen forlader destinationen.

Samarbejde sikrer værdikædens succes
Udviklingen af værdikædesamarbejder har stor betydning for den lokale udvikling, men
også for slutbrugerens oplevelse af destinationen6. Et fokus på værdikædesamarbejder
både understøtter og styrker turistens samlede oplevelse af destinationen, men skaber
også synergi på tværs af destinationens forskellige turismeaktører.
Nordlyset, der blandt andet kan opleves ved Tromsø, og Møns Klint er begge naturskabte attraktioner, som hvert år får mange besøgende. Men en spydspids – som disse
to attraktioner hver især er eksempler på – er ikke nok i sig selv, når målet er øget turismeomsætning. Spydspidserne må ikke stå alene, men skal være en del af de værdikæder,
som aktørerne skaber.
På Møn har vandreruten Camønoen gjort det godt, fordi den fysisk binder de enkelte
led i værdikæden sammen, såsom overnatning, forplejning, indkøb af vandreudstyr mv.
Camønoen bidrager til, at flere lokale aktører kommer på banen og indgår i værdikæden, og den gør samtidig turismeproducenterne synlige for de besøgende.
Og i Slesvig-Holsten er fødevarenetværket Feinheimisch et konkret eksempel på,
hvordan værdikædesamarbejder kan opstå og styrkes gennem strategiske samarbejder, der samtidig tilgodeser den lokale og regionale omsætning og innovative udvikling.
Værdikædesamarbejder har flere afledte effekter. Uanset om det handler om et udvidet oplevelsesudbud eller udnyttelse af lokale produktioner, er selve samarbejdet kernen i, hvordan turisten oplever bredden af muligheder og opfyldelsen af basale behov.

ANALYSE
Seks cases viser nye veje til vellykket destinationsudvikling

Selv om et vellykket brand er mere end et navn, logo og slogan, har navngivningen af en
destination også indflydelse på den succes, som stedsbrandingen kan bidrage til.
Hvor slogans kan bruges til at beskrive en destinations værditilbud, kan navne skabe associationer. Navne og slogans bidrager både til, hvordan andre ser destinationen,
hvordan lokale aktører ser sig selv og kan samtidig let formidle, hvordan destinationen
adskiller sig fra andre.
Når vi hører om et sted, vi kender, knytter vi med det samme indre billeder til navnet.
Det samme sker, når vi hører et navn, som giver os associationer til noget andet, vi kender. Den effekt har navne som Camønoen på Møn, der sender associationer til den historiske pilgrimsrute Caminoen, Hallifornia i Halland, som giver associationer til de varme,
surferfyldte kyster i Californien og Den Tyske Riviera, der udfordrer den sædvanelige
forståelse af, hvad en riviera er.
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Ord skaber virkelighed
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udviklingsplan skal skabe synergi
mellem øen Skellig Michael og
områdets andre turismetilbud.
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FOTO Wild Atlantic Way: En
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FOTO I 2007 holdt G8 topmøde
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På et tidspunkt var jeg i USA, og de blev
ved med at sige ’Mecklen-what’? Så vi
måtte finde et andet og mere slagkraftigt
navn for vores destination.

SEKS EKSEMPLER PÅ VELLYKKET DESTINATIONSUDVIKLING
Den Tyske Riviera

ALBRECHT KURBJUHN, HOTELEJER I KÜHLUNGSBORN OG INITIATIVTAGER TIL DEN TYSKE RIVIERA

Afslutningen på Den Kolde Krig hev tæppet væk
under den statskontrollerede turisme langs
den østtyske nordkyst. Nu har offensiv regional
planlægning, investeringer i det fysiske miljø
og ét slagkraftigt brand genrejst områdets
traditionsrige badebyer.

Da Berlinmuren faldt, gik der ikke længe, før
en række traditionsrige østtyske kystbyer og
hansestæder måtte indse, at de stod med
ryggen mod en helt anden mur. Infrastrukturen var ved at falde fra hinanden, og østtyskerne var begyndt at vende blikket mod
mere attraktive feriemål i Vesten. Men området havde også potentiale. Med ét havde
hele Tyskland fået adgang til nordkysten,
og selvom hoteller og bygninger var meget
nedslidte efter 40 års tornerosesøvn, stod
kystbyernes historiske badebysarkitektur
stort set intakt:
”Min familie og jeg boede i Vesttyskland,
og vi var nysgerrige efter at se, hvordan der
var på den anden side. Vi tog på mange
endagsture mod øst, og i 1992 landede vi

tilfældigt i den gamle badeby Kühlungsborn.
Det var en smuk og solrig sommerdag, så
mulighederne var til at få øje på,” husker Albrecht Kurbjuhn. Han er i dag ejer af et af byens hæderkronede hoteller og primus motor
for succesbrandet Den Tyske Riviera.

Stunde Null!
Også før 1989 havde Mecklenburg-Vorpommern været en efterspurgt feriedestination.
DDR-borgerne optjente retten til at holde
ferie ved kysten gennem fagforeningssystemet, og hvad enten man ville booke hotelværelse eller bord på en restaurant, var der
tale om et privilegium, man fik tildelt. Jo højere
rang i systemet, des større var chancen for
havudsigt.
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Fra nulpunkt til
international turistmagnet

D EN TYSKE RI VIE RA , NO R DTYSKL A N D

i kurbyen Heiligendamm. Den
kortvarige rolle på verdensscenen
blev startskud for Den Tyske Riviera.
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KAN BIDRAGE TIL ET STABILT GRUNDPRODUKT
MED KVALITET

➁ ORD SKABER VIRKELIGHED. DET RETTE NAVN
SKABER ASSOCIATIONER OG NYSGERRIGHED

➂ SAMARBEJDER PÅ TVÆRS AF CIVILSAMFUND,
ERHVERVSLIV OG MYNDIGHEDER SIKRER LOKAL
FORANKRING AF ET BRAND

SEKS EKSEMPLER PÅ VELLYKKET DESTINATIONSUDVIKLING
Den Tyske Riviera

Med regimets fald tog markedet over, og nu
var det ikke længere systemet, men gæsten
som var konge. Der gik ikke længe, før de lokale turistaktører måtte erkende, at kvaliteten i
det, man kunne tilbyde, slet ikke stod mål med
det, gæsterne ville have. Det forklarer turisme- og oplevelsesforsker Peter Kvistgaard,
Aalborg Universitet. Han har fulgt regionens
turismeudvikling tæt siden 1990’erne:
”Turismens Stunde Null faldt i 1991. Østtyskerne var begyndt at booke ferie uden for
delstatens og landets grænser, og vesttyskerne og udlandet havde ikke opdaget området endnu. Fra den ene dag til den anden
blev markedet totalt udraderet. Så der gik
ikke længe, før både politikere og turistaktører var tvunget til at indse, at hele systemet
måtte laves om.”

VELLYKKET BRANDING BYGGER PÅ STEDET
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Kvalitet gennem planlægning
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FOTO Investeringer og planlægning

har støbt fundamentet for
turismesuccesen Den Tyske Riviera.

Med økonomiske midler i ryggen fra den føderale regering og EU gik genopbygningen
i gang. Nogle byer valgte at rive de gamle
huse ned og bygge nyt. Andre var tro mod
den særlige, historiske ’Bäderarchitectur’,
som blev restaureret og beskyttet gennem
lokalplanlægning. Og alle steder fik hele infrastrukturen, inklusive veje, belysning, kloakering og 8000 kilometer nyanlagt cykelsti, et
gevaldigt løft.
Hertil kom en offensiv regionalplanlægning,
som siden 1995 har lagt kursen for, hvordan

Mechlen-what?
Tilbage i sluthalvfemserne havde Albrecht
Kurbjuhn overtaget ét af Kühlungsborns
gamle hæderkronede hoteller. År for år var
østtyskerne så småt vendt tilbage til deres
gamle feriedestinationer, og vesttyskerne
var begyndt at følge trop. Da G8 i 2007 holdt
møde i den gamle, fornemme kurby Heiligendamm, så han muligheden for at bruge
den kortvarige rolle på verdensscenen som
anledning til at brande området som en international turistdestination. Nu var kvaliteten
i top, men området stort set ukendt uden for
landets grænser, og den officielle markedsføringsindsats slet ikke stærk nok.
I første omgang tog Albrecht Kurbjuhn
initiativ til en forening bestående af private
hotelejere, som kunne arbejde sammen
om at markedsføre destinationen. Det stod
hurtigt klart, at der manglede en overordnet og forståelig fortælling at være fælles
om: ”Dengang arbejdede vi med Mecklenburg-Vorpommern som brand, men det er
svært at sige og forstå – selv på tysk. På et
tidspunkt var jeg i USA, og de blev ved med
at sige ’Mecklen-what’? Så vi måtte finde på
et andet og mere slagkraftigt navn for vores
destination,” husker hotelejeren.
Valget faldt på Den Tyske Riviera (German
Riviera), som i dag er fællesbetegnelsen for
fem kystbyer langs den tyske østersøkyst fra

SEKS EKSEMPLER PÅ VELLYKKET DESTINATIONSUDVIKLING
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➀ STRATEGISK OG PRIORITERET PLANLÆGNING

de forskellige områder i regionen skulle udvikle sig. Kystzonen blev øremærket turisme
med den bagvedliggende zone som støttezone, og landbrug og industri blev begrænset til indlandszonen, siger Peter Kvistgaard:
”I Mecklenburg-Vorpommern er planlægningen grebet grundigt og systematisk an,
og på den måde har man sikret en meget høj
kvalitet i grundproduktet, som private aktører kan bygge videre på. Sagen er, at netop
grundproduktet skal være i orden. Man kan
ikke markedsføre sig ud af et dårligt produkt.”
siger han og tilføjer, at turisme og fysisk planlægning stadig er to sider af samme sag i den
østtyske delstat – i dag med fokus på, hvordan nye cykel-, ride- og stisystemer kan trække gæsterne videre ind til resten af delstaten.

Wismar til Rostock. ”Helt bevidst valgte vi at
udfordre den sædvanlige forståelse af, hvad
en riviera er. Navnet er nemt at huske, og det
sætter gang i nysgerrigheden, fordi det knytter an til en kølig nordtysk destination,” siger
Albrecht Kurbjuhn, som dog ærgrer sig over,
at den officielle turistorganisation stadig
foretrækker at bruge deres eget brand – Best
of Northern Germany – når regionen skal
markedsføres.

”Vi holder det, vi lover”
Da først navnet var på plads, fulgte en konkurrence om logo og design, og lidt efter
lidt blev fortællingen skabt. Den er én om en
historisk turistdestination gennem fem generationer, som har genopfundet sig selv. Om

Private aktører løfter i flok
Bag brandet Den Tyske Riviera står en sammenslutning af private turismeaktører, som arbejder
sammen om blandt andet events, markedsføring
og træningsprogrammer for bedre service af
det voksende internationale klientel. Foreningen
finansieres af medlemmerne selv, og hovedparten
af foreningens økonomi går til at sponsere hotelophold, ture og måltider for internationale medier
og turismeaktører. Enkelte projekter – som fx
brochuren til Scandlines – er betalt af de aktører,
som markedsføres i den.
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LÆRINGER FRA DEN TYSKE RIVIERA
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Målrettet PR skaber synlighed
– eksklusivitet er nøglen
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FOTO Fortællingen om Den Tyske
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Riviera er én om en historisk
destination, som har genopfundet
sig selv.

kilometervis af sandstrande, uberørt natur og gode restauranter. Om
velbevarede historiske byer og autenticitet kombineret med moderne
komfort, spa og shopping. Om badehoteller med samme stemning, som
for to generationer siden. Om renhed, ordentlighed og sikkerhed. Om
jazzkoncerter, kulinariske events, vandring, mountainbiking og et fungerende damptog, som fragter turisterne rundt mellem flere af rivieraens
kystbyer. Og om en sæson, som strækker sig fra 1. januar til nytårsaften,
fordi der altid sker noget.
Fortællingen er stærk, fordi den er tro mod den virkelighed, gæsten
møder. Eller som Albrecht Kurbjuhn udtrykker det: ”Vi holder det, vi lover.”
Foruden en aktiv international PR-indsats arbejder foreningen sammen med tyske ambassader i udlandet om en række fælles kampagner,
de driver fire hjemmesider på fire sprog og deltager i turismemesser
rundt omkring i Europa. På færgen Rødby-Rostock ligger en glittet brochure, hvor passagererne kan læse om destinationens mange herligheder. Et lille greb med stor effekt.
”Når jeg tager turen til Danmark kan jeg ikke lade være med at holde
øje med, om folk læser i den, og det gør de,” siger Albrecht Kurbjuhn med
begejstring i stemmen. På sigt drømmer han om at få sat velkomstskilte
op på motorvejen mellem København og Berlin – en korridor, som flere
millioner mennesker passerer igennem hvert år.
”Læringen har været, at vi kan lykkes gennem enkle greb og en forholdsvis beskeden markedsføringsindsats. Foreningen er lille og har
småt med penge. Vi har en bestyrelse, men intet kontor og ingen ansatte.
Vi har en god historie og en feriedestination, som kan noget helt særligt.
Deri ligger vores styrke.”
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ALBRECHT KURBJUHN, HOTELEJER I KÜHLUNGSBORN OG INITIATIVTAGER TIL DEN TYSKE RIVIERA

VELLYKKET BRANDING BYGGER PÅ STEDET
Nye veje til udvikling gennem stedsbranding

Vi har en god historie og en
feriedestination, som kan noget helt
særligt. Deri ligger vores styrke.

En målrettet international PR-indsats, hvor journalister og bloggere fra hele verden inviteres til Den
Tyske Riviera, skaber synlighed. Journalisterne inviteres ikke i grupper på stort anlagte presseture,
men som individer med en ledsager i to-tre nætter.
Og de tilbydes både overnatningsmuligheder,
restaurantbesøg og adgang til mennesker, som
kender området. ”Eksklusivitet er nøglen,” som Albrecht Kurbjuhn siger. Resultatet er lange artikler i
internationale medier fra Kristeligt Dagblad til The
Guardian og CNN.
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FOTO En stærk attraktion og en klar

strategi med fokus på kvalitet og
oplevelser udgør fundamentet for
Tromsøs succes.

Vi ved jo egentlig godt, vi har
noget specielt, men nogle gange
skal der et blik til udefra, før man
helt forstår, hvor unikt det er.
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Nordnorske Tromsø er et af de steder i verden, hvor
chancen for at opleve nordlys er allerstørst, og byen
er omgivet af storslået natur. Alligevel var det først
for omkring 10 år siden, at byen for alvor begyndte
at udvikle sig til vinterdestination. Ifølge Lonely
Planet er Tromsø i dag at finde blandt Europas mest
cool destinationer, og for hvert år vokser turismen.

Mest kendt er Joanna Lumley måske for sin
rolle i BBC-serien ’Absolutely Fabulous’. Men
den britiske forfatter, model og skuespiller
repræsenterer også et skelsættende øjeblik
i forvandlingen af Tromsø til verdenskendt
turistmål. Lumley voksede op i Malaysia
og havde som barn en yndlingsbog ved
navn ”Ponny the Penguin”. I bogen møder
vi en lille pingvin, som en aften oplever det
smukkeste den nogensinde har set: Nordlyset. Lige siden Lumley som otteårig læste
bogen for første gang, ønskede hun selv at
opleve det billedskønne naturfænomen, og
med BBC-dokumentaren ”Joanna Lumley in
the Land of Northern Lights” gik drømmen i
opfyldelse.

Med et kamerahold i hælene startede Lumley
i Trondhjem og bevægede sig mod nord til
Svalbard. På turen, som indebar hundeslæde, snescooter og båd, opstod mange magiske øjeblikke, men hovedattraktionen lod
vente på sig. Først, da holdet kom til Tromsø
lykkedes det. TV-folkene fik filmet nordlyset
ganske nært, og da programmet blev vist,
steg interessen for Tromsø og Nordnorge
markant, husker Trond Øverås, der er adm.
direktør for Northern Norway Tourist Board.
Udsendelsen trak mere end 6 mio. seere ved
førstegangsvisningen og er siden genudsendt en god håndfuld gange.
Det celebre besøg var et lykketræf, som
byggede oven på en øget interesse for at
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Tromsøs transformation
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KJETIL SKOGLI, NATURFOTOGRAF OG GUIDE , THE AURORA CHASER
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•

1.999 kr. i døgnforbrug pr. vintergæst i
gennemsnit mod 1.391 kr. i gennemsnit i
døgnforbrug om sommeren i 2016

•

3,2 mia. kr. i årlig omsætning i 2016

•

Antallet af vinterrelaterede turismeprodukter
er vokset fra 9 i 2005 til 150 i 2018

opleve nordlyset, som havde taget til siden
starten af nullerne, primært fra Japan og
andre asiatiske lande. Den nordnorske by
var gradvist blevet mere tilgængelig, og i
turistorganisationerne – både Visit Norway,
Northern Norway Tourist Board og Visit Tromsø – samt fylke og kommune havde man
besluttet at sætte skub i udviklingen med en
bevidst strategi. Et langt tættere samarbejde
mellem turismeaktører og øget kvalitet og oplevelser i vinterturismen var i fokus.
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Nordlyset som produkt og spydspids
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FOTO Udfordringen var at

produktgøre nordlyset og gøre det
til spydspids for andre oplevelser
i området.

Det gode ved at opleve nordlyset i Norge er,
at infrastrukturen er enestående god – det
er let at flyve, sejle og køre til Tromsø, man
kan køre i bil til Europas nordligste grænse,
og generelt er det nemt at komme omkring.
Samtidig ligger Tromsø og Nordnorge lige
under den såkaldte nordlysoval, og det betyder, at nordlyset oftere kan ses her end andre
steder i verden. Og med Trond Øverås’ ord er
gennemsnitstemperaturen – også om vinteren – helt OK.
Udfordringen var at ’produktgøre’ nordlyset
og gøre det til spydspids for andre oplevel-

I dag tænker vi på
turismeindsatsen som et
puslespil, hvor de enkelte brikker
understøtter hinanden og den
samlede oplevelse.
TROND ØVERÅS, ADM. DIREKTØR, NORTHERN NORWAY TOURIST BOARD

SEKS EKSEMPLER PÅ VELLYKKET DESTINATIONSUDVIKLING
Tromsø

80 % chance for at opleve nordlys
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•

LÆRINGER FRA TROMSØ
➀ HAV ALTID FOKUS PÅ
SLUTBRUGEREN

➁ ET SPYDSPIDSPRODUKT MÅ IKKE
STÅ ALENE, MEN SKAL SUPPLERES
AF FLERE PRODUKTER

➂ LAD ET BLIK UDEFRA HJÆLPE TIL
AT SE DESTINATIONENS UNIKKE
KVALITETER OG STEDBUNDNE
RESSOURCER
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Tromsø i tal

ser: ”Førhen blev turisterne vækket midt om
natten, når der var nordlys, og så tog de ud,
tog billeder og tog hjem igen. I dag tænker vi
på turismeindsatsen som et puslespil, hvor
de enkelte brikker understøtter hinanden og
den samlede oplevelse. Vi tilbyder langt flere oplevelser end før og sørger for, at det er
nemt at få overblik og booke både overnatning, restaurantbesøg og oplevelser, inden
man tager afsted hjemmefra,” siger Trond
Øverås.
Ifølge den nordnorske turismedirektør
favner turismestrategien også, at ikke alle
gæster ønsker præcis den samme type
nordlysoplevelse: ”Nordlyset er driver, men
gæsternes behov og ønsker er vidt forskellige. I starten tænkte vi meget i standardprodukter, men sådan er verden - og mennesker
- ikke indrettet,” siger han.
Nogle vil gerne på nordlystur med 50 andre gæster, andre søger stilheden og den
eksklusive oplevelse med en private guide.
Men uanset hvad sørger guiderne for at tage
gæsterne derhen, hvor chancen for at opleve nordlyset er størst, og nogle gange er det
ikke i Tromsø, men på grænsen til Finland
eller i Lyngen. Dermed øges chancen for, at
turisterne får det, de først og fremmest kommer efter.
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FORORD
Branding - mere end et slogan
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FOTO En spydspids må ikke stå

alene, men skal suppleres af flere
produkter. Det er en af flere læringer
fra Tromsø.
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ØVERST Tromsø byder på andet end

nordlys.
TIL HØJRE En dome opført i is

rummer hotel, bar, restaurant og
biograf. Temperaturen indenfor er
konstant på -5 grader.

Kontrolleret vækst

Men Tromsø er andet og mere end nordlys,
og det har gæsterne for længst fået øjnene
op for. Hundeslædeture og vandreture med
snesko, lystfiskeri og ski. Hvalsafari, fjordcruise og besøg hos samerne. Sauna og vinterbadning i ishavet. Anmelderroste restauranter, som byder på hvalsushi, rensdyrfilet og
kongekrabbe. En dome bygget i is, som smelter hvert forår og genopføres igen, når en ny
vinter nærmer sig. Eller hvad med at tilbringe
natten i vildmarkstelt med komfortable senge
og ovenlysvinduer, som nordlyset kan betragtes igennem? Eksotiske og fremmedartede
oplevelser for de fleste, uanset hvor i verden
man kommer fra.
Mangfoldigheden i muligheder betyder
også, at man kan fylde sin tid ud med meget
andet, mens man venter på, at de elektriske
partikler fra rummet rammer atmosfæren.
Devisen lyder, at den samlede oplevelse skal
være så god, at besøget i Tromsø bliver uforglemmeligt - også selv om nordlyset skulle
udeblive.

Turismevæksten har udviklet sig organisk i
Tromsø, og det betyder, at turismebranchen
og lokalbefolkningen nemmere kan følge med.
Men i mødet mellem lokalsamfund og et stigende antal turister følger også udfordringer.
”Og i modsætning til i Finland, hvor turismen er sat i system og drives af ganske
få, store aktører, har vi i Nordnorge et væld
af små turismeaktører med få ansatte. På
mange måder er det godt, fordi det skaber
en følelse af autenticitet, men der har også
være en lidt Klondyke-agtig stemning blandt
nogle aktører, som gerne ville tjene nemme
penge på bekostning af kvaliteten,” siger
Trond Øverås.
Han understreger, at både fylke, kommune
og turistorganisationerne løbende forsøger
at komme udfordringerne i møde gennem offensive diskussioner og tiltag samt netværk
og klyngesamarbejde på tværs af turismeerhvervet. Det skal sikre kvaliteten hele vejen
rundt og sørge for, at væksten ikke kommer
ud af kontrol.

Et blik udefra
”Når man bor omgivet af stor skønhed, kan man
godt blive lidt blasert og komme til at tage det for
givet. Vi ved jo egentlig godt, vi har noget særligt,
men nogle gange skal der et blik til udefra, før
man helt forstår, hvor unikt det er,” siger Kjetil
Skogli, der er naturfotograf og guide og var ledsager for Joanna Lumley. Også for Skogli personligt
var den britiske divas besøg afgørende. Han har
siden specialiseret sig i mobile nordlysture, hvor
gæsterne bringes derhen, hvor chancen for at
opleve nordlys er størst.

Tilbage på YouTube kan man gense Joanna
Lumleys rejse mod nordlyset, og det er svært
ikke at blive bevæget, da først fænomenet
indfinder sig og oplyser himlen med et grønt,
bølgende lys. ”Jeg kunne dø lige nu, så lykkelig er jeg”, siger hun med gråd i stemmen.
Bedre branding findes ikke.

SEKS EKSEMPLER PÅ VELLYKKET DESTINATIONSUDVIKLING
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Eksotiske oplevelser á la Norge

En stærk attraktion og en klar strategi med
fokus på kvalitet og oplevelser, som understøtter hinanden. Samarbejde og netværk
på tværs af aktører. Synlighed. Sådan lyder
ingredienserne til den slagkraftige cocktail,
som har skabt Tromsøs succes.
Opmærksomheden kom først med BBC,
og siden fulgte opblomstringen af de sociale
medier, som har gjort turisterne til aktive ambassadører for Tromsø. Oplevelserne i det
nordnorske er unikke og visuelt stærke. Kort
sagt: Instagrammable.
At få gæsterne til at dele billeder på de
sociale medier var i starten ikke en strategi,
men pludselig gik det hurtigt. I dag har VisitTromsø over 18.000 følgere på den officielle
Instagramprofil, Northern Norway Tourist Board har mere end 53.000 følgere, og #Tromsø
er brugt mere end 600.000 gange.
”Den form for synlighed ville vi ikke kunne
betale os fra i annoncekroner - og det bedste
er, at det i høj grad er båret af gæsterne selv,”
siger Trond Øverås og tilføjer, at budskabet
om, at Tromsø har meget at byde på, står så
meget stærkere, fordi det ikke kun kommer
fra byen og turismeerhvervet. Det er gæsterne selv, der siger det.
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Synlighed og de sociale medier
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FOTO Møns brand har blandt andet sit

udgangspunkt i Møns Klint.

”En attraktion bliver til en
destination, når værdikæden
hænger sammen”
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SEKS EKSEMPLER PÅ VELLYKKET DESTINATIONSUDVIKLING
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På Møn er der ikke kun ét brand. Der er flere.
Møns Klint, Dark Sky, UNESCO-biosfæreområdet,
Camønoen. Tilsammen udgør de en fælles fortælling
om Danmarks vildeste natur. Og lokale ildsjæle,
organisationer, erhvervsliv og myndigheder
er lykkedes med - i fællesskab - at skabe et
trækplaster uden lige ved at omsætte fortællingen
til konkrete turismeprodukter og -oplevelser.

Brandet Møn består af flere attraktioner,
men har sit udgangspunkt i den selvskabte
naturattraktion Møns Klint. Brandet er bygget op over årtier. Det er udviklet og båret
frem af både politiske prioriteringer, fremsynede ildsjæle og samarbejder på tværs af
myndigheder, organisationer og foreninger.
Cirka 80 procent af Vordingborg Kommunes turismeomsætning er i dag koncentreret
på Møn, og den mønske turisme er da også
under positiv udvikling med spirende ildsjæle
og lokalt engagement som stærke drivkræfter. I de seneste år er det gået stærkt: Øen
er udnævnt til UNESCO-biosfæreområde,
kongerigets venligste vandrerute Camønoen er etableret og den første nordiske

Dark Sky-udnævnelse er givet til Møn. Den
sydsjællandske ø har skabt masser af reasons-to-go, og en stor del af udviklingen skyldes øens handlekraftige ildsjæle:
”Det særlige ved Møn er, at mønboerne har en klar fornemmelse af, at der ikke
kommer nogen udefra og gør arbejdet for
dem. De lægger virkelig mange kræfter i
udviklingen af øen, og der er få store dominerende turismeaktører”, fortæller Ole
Hampenberg, som er chef for Strategi og
Implementering i Vordingborg Kommune.
”Men turismeudviklingen kræver et velstruktureret koordineringsarbejde, og det
er her, vi som kommune kommer ind i billedet,” fortsætter han.
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De mønske samarbejder

MØ N , SYD ØST DAN MARK

MARTIN HH BENDER, DIREKTØR, VISITSYDSJÆLLAND-MØN
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➀ ET STÆRKT BRAND KAN GODT BESTÅ
AF FLERE MINDRE BRANDS MED SAMME
HOVEDFORTÆLLING

➁ EN PRIORITERET STRATEGI SÆTTER EN
FÆLLES RETNING FOR EN DESTINATIONS
UDVIKLING

➂ LAD FORSKELLIGE AKTØRER BAKKE OP OM
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OG SUPPLERE HINANDEN I TVÆRGÅENDE
SAMARBEJDER
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handler det om at få udført nogle handlinger,
strø ’frøene’ ud og få det pakket og organiseret.”

Tværgående og værdikæde
baserede samarbejder
Netop organiseringen er en vigtig brik i puslespillet, når man skal udvikle en stærk destination, for en attraktion kan ikke stå alene.
Den skal både kommunikeres, så turisterne
kender til attraktionens eksistens, men den
skal også kobles til andre turismeprodukter. Og det er man, ifølge Martin HH Bender,
direktør for VisitSydsjælland-Møn, lykkedes
med på Møn.
”En attraktion bliver til en destination, når
værdikæden hænger sammen. Der skal
være ting, som man kan købe, der skal være
overnatning, infrastruktur, mad og drikke,
merchandise osv.”, siger Martin HH Bender,
og forsætter: ”Vandreruten Camønoen har
her gjort det godt, for den er både en attraktion, men netop også transporten i sig selv,

Dark Sky
Efter fire års samarbejde mellem mønboere, lokale virksomheder og Vordingborg Kommune opnåede Møn i 2017 at få en Dark Sky-certificering hos
International Dark Sky Association, der arbejder
for at bevare nattemørket, så stjernehimlen blandt
andet står tydelig frem. Udnævnelsen gør Møn til
den første Dark Sky Park og International Dark Sky
Community i Norden.

UNESCO-biosfæreområde
Med naturen som Møns stærkeste stedbundne
potentiale lå det lige for at samarbejde om at få
øen optaget på UNESCOs verdensomspændende
netværk af biosfæreområder i 2017. Udnævnelsen
er et kvalitetsstempel for bæredygtig udvikling.

Camønoen
”Kongerigets venligste vandrerute”, Camønoen,
blev indviet i 2016. Den 175 kilometer lange vandrerute strækker sig over hele Møn, Nyord og Bogø,
og byder på oplevelser inden for natur, kulturhistorie, gastronomi og eventyr. Projektet er blevet til i
et samarbejde mellem Museum Sydøstdanmark,
Vordingborg Kommune og et hav af lokale ildsjæle.

TIL VENSTRE Camøno-bænkene skaber

genkendelse langs vandreruten af
samme navn.
I MIDTEN Naturen er Møns store

trækplaster. Her Klinteskoven.
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LÆRINGER FRA MØN

I 2012-2014 fik Vordingborg Kommune udarbejdet en potentialeplan for turismeudviklingen af Møn. Det skete som en del af
det landsdækkende projekt ’Kvalitet i kystturismen’ under det daværende Erhvervs- og
Vækstministerium. Målet var at fordoble turismeomsætningen på Møn frem mod 2022.
”Potentialeplanen udstikker retningen for
en fælles fortælling og en fælles strategi. Alle
turismeaktører, både kommunale og private,
har været med om bordet, da potentialeplanen blev udviklet, så når vi i dag sætter os
rundt om bordet, så er der ingen slåskamp”,
siger Ole Hampenberg.
Med potentialeplanen blev der skabt enighed om, at Møn skal være en kendt destination med Danmarks vildeste natur. Og det er
med udgangspunkt i visionen, at potentialeplanen udstikker en prioriteret retning for,
hvilke indsatser Vordingborg Kommune skal
igangsætte og satse på, forklarer Ole Hampenberg. ”Og når først strategierne er lagt,
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Et fælles prioriteret afsæt
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”Hvis man ikke ved, at stedet eksisterer, så kan
det bare ligge der og være flot. Derfor skal man
kommunikere det og sørge for, at værdikæden
hænger sammen. Og det er her, de fleste fejler,
og så øger de ikke omsætningen,” siger Marin HH
Bender, der er direktør for VisitSydsjælland-Møn.
For turisten er ugen på Møn muligvis den vigtigste uge på året. Derfor skal man ifølge Martin HH
Bender også sikre stabilitet i turismeproduktet: ”En
potentiel faldgruppe er her, at man ikke vedligeholder og videreudvikler ens projekt. Det er ikke
nok at tegne fortællingen og lave en hjemmeside,
man skal blive ved med at udvikle projektet, knytte
nye ting til, være i dialog med pressen og bruge det
i markedsføringen”.

Det særlige ved Møn er,
at mønboerne har en klar
fornemmelse af, at der ikke
kommer nogen udefra og gør
arbejdet for dem. De lægger
virkelig mange kræfter i
udviklingen af øen.

det fysiske modtageapperat, henholdsvis
VisitSydsjælland-Møn og House of Møn, selvom det drives af to forskellige organisationer.

Når ildsjæle driver udviklingen
Attraktionerne på Møn er i sig selv ikke noget

nyt. De har altid været der. Det gælder både
klinten, nattemørket fyldt med stjerner og aktiviteter i naturen. Men det var for eksempel først
i 2016, at vandreruten i Camønoen blev gjort
synlig med anlægsforbedringer, afmærkninger og kommunikation af både rutens
eksistens, men også af alle de oplevelser,
som man kan møde på sin vej. Det skete i et
samarbejde mellem lokale ildsjæle, vandrere,
Vordingborg Kommune og Museum Sydøstdanmark, som i dag har projektledelsen.
Og alle må være med. Det fortæller Anette
Maria Syska, som er vandrerutens projekt-

leder: ”Rutens potentiale består i, at alle må
være med på de vilkår, som de nu engang
kan byde ind med”. I udviklingen af Camønoen er alle blevet hørt enkeltvis, deres behov
taget til efterretning og senere bundet sammen på kryds og tværs. Og den proces har
ifølge Anette Maria Syska været uundværlig
for projektets gode resultater.
Den høje grad af involvering og drivkraft
fra lokale ildsjæle kendetegner udviklingen
på Møn. Det gælder ikke kun for Camønoen, men også udpegning til UNESCO-biosfæreområde, Dark Sky og etableringen af
velkomstcentret House of Møn. Det sikrer en
stærk og lokal forankring af turismeprodukterne. For på Møn snakker man ikke bare
om sine drømme, de bliver ført ud i livet.
Ofte med kommunal og erhvervsmæssig
opbakning.

FOTO På Møn har tværgående

samarbejder været afgørende for
destinationens udvikling.
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Udvikling og stabilitet

som bringer folk rundt mellem de forskellige
dele af værdikæden og til de andre attraktioner på Møn.”
En anden vigtig brik for destinationsudviklingen på Møn er de tværgående samarbejder blandt lokale aktører og myndigheder.
For på Møn er der ikke mange store turismeaktører, og det har de aktører, der er, vendt til
en fordel.
”Koblingen på tværs af organisationer er
vigtig, og derfor sidder relevante turismeaktører i bestyrelser på tværs af initiativer. Det
skaber synergi og sammenhæng mellem
turismetilbuddene og attraktionerne”, siger
Ole Hampenberg. Et eksempel er turismemodtagecenteret House of Møn i Stege, som
er drevet af lokale ildsjæle, og hvor VisitSydsjælland-Møn er med i projektets bestyrelse.
Og det sikrer synergi mellem det digitale og
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OLE HAMPENBERG, CHEF FOR STRATEGI OG IMPLEMENTERING, VORDINGBORG KOMMUNE
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FOTO Feinheimisch er blevet et
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”Netværket har sat gang i en
positiv udvikling, hvor alle led i
værdikæden styrker hinanden, den
gastronomiske udvikling i regionen
og Feinheimisch som brand.”
SEKS EKSEMPLER PÅ VELLYKKET DESTINATIONSUDVIKLING
Feinheimisch

CHRISTIAN BIRKE , INITIATIVTAGER TIL FEINHEIMISCH OG EJER AF HOTEL BIRKE I KIEL

Det begyndte som et netværk mellem restauranter
og producenter af højkvalitetsfødevarer. 10 år efter
er Feinheimisch blevet et kvalitetsstempel og en
fælles brandingplatform for regionalt producerede
fødevarer i det nordtyske.

Maden er god i Slesvig-Holsten, som er velsignet af frugtbar jord, marskland og kyst.
Hvert år producerer regionen mere end én
million kålhoveder, og angiveligt er det europæisk rekord. Kvæg og får græsser i marsken, og havet bugner af fisk, kødfulde rejer,
hummere og østers. Alligevel har det ikke
altid været let for regionens turister og borgere at opdrive lokalt og regionalt produceret
mad.
”I mindst 15 år spurgte vores gæster, hvor
de skulle tage hen for at smage regional fisk
og mad. Jeg havde ikke noget svar, og i takt
med at gæsternes interesse tog til, steg også
min frustration over ikke at have nogen steder
at sende dem hen.”

Ordene er Christian Birkes. Han er tredjegenerations hotelejer i Kiel, og for nogle år
siden besluttede han at udvide sin hotelforretning med en restaurant og samtidig gøre
en indsats for den regionale cuisine. Hurtigt
viste det sig dog, at der ikke var nogen nem
vej til at finde frem til de mange små lokale
og regionale landmænd, som producerede
fødevarer i en høj nok kvalitet. Mange solgte
deres varer på markeder direkte til forbrugerne og uden om restauranter, hoteller og
forretninger, forklarer han.

Restaurant søger landbrug
Vendepunktet kom i mødet med en Michelin-kok fra den nordlige del af Slesvig-Hol-
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Netværk skaber kulinariske
oplevelser i grænselandet

F EI NH EIM ISCH , D EN TYSKE DELSTAT SL ESV I G - H OLSTEN

kvalitetsstempel, som folk gerne vil
rejse efter.
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EN SAMLET VÆRDIKÆDE MED LOKALE
AKTØRER

➁ EN FÆLLES FORTÆLLING SKABER OGSÅ
LOKALE AMBASSADØRER FOR BRANDET

➂ FORSKNING OG VIDEN KAN BIDRAGE TIL
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AT FORSTÅ EVENTUEL MODSTAND
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TIL HØJRE Økobageriet Passader
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Backhaus er ét af medlemmerne i
Feinheimisch. Bageriet har specialiseret sig i kage og brød bagt på
eget korn. Alt er lavet i hånden, og
tilsætningsstoffer er bandlyst. ”Vi er
med, fordi vi brænder for regionale
fødevarer. Netværket giver mulighed for, at vi kan markedsføre vores
produkter i nye sammenhænge og
sammen med andre,” siger Anke
Drückehammer fra bageriet.

sten. Også han var irriteret over at bruge tid
og kræfter på at finde frem til de rigtige leverandører, og så opstod idéen om et netværk
mellem landbrug og restauranter. Et netværk,
som kunne skabe opmærksomhed om delstaten og de gode fødevarer og samtidig
knytte landmænd, forarbejdningsled og aftagere af kvalitetsmad sammen.
Første skridt var at tage kontakt til en række restauranter, der hver især arbejdede
sammen med et lille antal underleverandører. Tilsammen havde det spirende netværk
kontakt til omkring 20 producenter, som
kunne levere regionalt producerede fødevarer. Hertil blev den midlertidige hjemmeside - ’Restaurant sucht Bauernhof’ – udviklet
som en platform, hvor restauranter og fødevareproducenter kunne komme i kontakt og
handle med hinanden. Feinheimisch var født.
Samtidig blev det klart, at der var brug for
viden, hvis netværket for alvor skulle komme godt fra land. Mange restauranter var
bekymrede for, om det ville blive for dyrt og
besværligt at basere menukortet på råvarer
fra Slesvig-Holsten. Så netværket tog fat i
Slesvig-Holstens fødevareministerium, som
satte et forskningsprojekt i gang. Målet var at
kaste lys over, hvor meget mad regionen reelt
kunne producere i forhold til efterspørgslen,
og ikke mindst at blive klogere på gæsternes
betalingsvillighed.

Godt modtaget
Da Feinheimisch blev lanceret for offentligheden skete det for fuld musik til en storslået
fest i et tidligere vandtårn midt i Kiel. Politikere,
kokke, fødevareproducenter og journalister
mødte op, og fingermaden var i særklasse,
husker Christian Birke.
”Den aften fortalte vi om vores idé og mål
og alle fordelene ved at spise regionalt. At
vi tror på, at netop fødevarerne er et af de
væsentligste særkender og potentialer for
vores region, også turismemæssigt. At regional mad er friskere mad, og at den kortere
transporttid gavner både klimaet og den
lokale økonomi og sundhed. Initiativet blev
virkelig godt modtaget.”
Netværket fulgte op ved at besøge børnehaver, skoler og universiteter for at vise dem,
hvordan de kunne lave god og regionalt
baseret mad til mange mennesker. Og børnehavebørn og skolebørn blev inviteret ud
på gårdene for at se, hvordan maden bliver
til. Alt det gør man stadig, og oveni kommer
en strøm af aktiviteter, som Feinheimisch løbende sætter i søen: små og store events og
kurser, festivaler og tilbud om gastronomiske
rundrejser. Netværket deltager på markeder
i Danmark og Sverige, og de er med, når
Salone del Gusto - den internationale festival for slow food – hvert år løber af stablen.
Journalister inviteres til regionen, vises rundt
og beværtes. Og ikke mindst er folkene bag
Feinheimish på udkig efter lignende netværk
i Danmark, Sverige og Norge, så man kan
arbejde sammen og henvise gæster til hinanden.

Feinheimisch-effekten
I dag bakker både lokale restauranter, producenter og private borgere op om netvær-

Feinheimisch – certificeret i
Slesvig-Holsten
Feinheimisch samler restauranter og fødevareproducenter i Slesvig-Holsten. Mange har ikke
råd til EU-certificering, og for dem er netværkets
certificering et godt alternativ. For at være med
skal mindst 60 procent af de fødevarer, man sælger, være produceret i regionen, og man må ikke
bruge halv- eller helfabrikata. Netværket stiller
også krav til, at man bruger Feinheimisch-logoet
på menukort og på websites. Bliver man godkendt
som medlem, får man en certificering og et flag,
man kan sætte op foran sin restaurant eller butik.

ket, fordi underskoven af små fødevareproducenter ved, de har kunder til det, de laver.
Derfor tør de være modige, udvikle nye produkter og eksperimentere med gamle grøntsagssorter eller næsten uddøde svineracer:
”Netværket har sat gang i en positiv udvikling,
hvor alle led i værdikæden styrker hinanden,
den gastronomiske udvikling i regionen og
Feinheimisch som brand. Det er vi stolte af.”

SEKS EKSEMPLER PÅ VELLYKKET DESTINATIONSUDVIKLING
Feinheimisch

➀ UDNYTTELSE AF LOKALE RÅVARER SIKRER

ket, som tæller mere end 100 medlemmer
- fra Michelin-restauranten til den lille slagter.
Fælles er en høj standard og en forpligtelse
over for det regionale. Også private borgere kan melde sig ind og på den måde vise
deres opbakning. Til gengæld for medlemskontingentet får de rabatkuponer, invitationer til særarrangementer og et magasin om
regional mad, som Feinheimisch udgiver fire
gange om året. For netværket er udfordringen at holde det høje aktivitetsniveau og få
ressourcerne til at slå til: ”Vi kunne sagtens
beskæftige tre gange så mange medarbejdere, hvis vi havde råd,” siger Christian Birke.
På spørgsmålet om, hvilke resultater det
godt 10-år gamle initiativ indtil videre har
kastet af sig, fremhæver han, at brandet har
udviklet sig til et kvalitetsstempel, som folk
gerne vil rejse efter og som hjælper med at
skabe opmærksomhed om og styrke eksporten af regionens fødevarer: ”Endnu har vi
ikke målt på den samlede effekt, men på mit
eget hotel har vi flere gæster end før, og mange siger, at de netop kommer hertil på grund
af Feinheimisch.”
Og der er flere positive effekter, mener
idémanden. Regionens madkultur står styr-
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LÆRINGER FRA FEINHEIMISCH

”Og det viste sig, at ikke alene kunne 80 procent af de fødevarer, der var brug for, produceres regionalt, gæsterne var også villige
til at betale mere for dem. Nogle gange var
de lokale og regionale varer endda billigere, fordi restauranterne kunne købe hele dyr
frem for kun de dyre udskæringer”, fortæller
Christian Birke.
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FOTO Kystfestivalen Hallifornia

tiltrækker mere end 40.000 gæster
over tre dage hver juli. Festivalen har
sat byen Varberg på landkortet.

”For os handler det
ikke så meget om
stedsbranding, men
om stedsforandring”
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Involverende og nyskabende events ved kysten
kan sætte gang i en positiv udvikling. Sådan lyder
idéen bag festivalen Hallifornia, som på få år har
sat den hallandske kystby Varberg på landkortet.
Den nye kystkultur er for unge og børnefamilier, for
flygtninge, for dansere, musikere, skatere og surfere
og for etablerede virksomheder og start-ups.

Det hele begyndte i 2013. Surfer og nyuddannet filosof Erik Ruth var netop flyttet til Varberg
i Halland og ad omveje blevet involveret i et
EU-støttet projekt, der handlede om at skabe
vækst gennem kultur. Fordi det blæser meget,
har Varberg én af Europas bedste strande til
blandt andet windsurfing, og under overfladen var en surf- og skaterkultur vokset frem.
Det lå lige for at bruge surfing som afsæt for
et event, der kunne nære det lokale kulturliv og
samtidig udvikle Varberg som destination.
”Jeg havde fundet frem til flere undersøgelser, som viste, at kultur kan være driver for
lokal udvikling og knytte forskellige sektorer
sammen. En decideret ’surf-sektor’ findes

ikke, men surfere er meget mere end deres
sport. Ofte er de også fx musikere eller designere med en kreativ energi, som kan smitte af på lokalsamfundet,” siger han.
Festivalen blev finansieret ved hjælp af
midler fra EU, kommune og Region Halland,
og med mad, musik, konkurrencer og workshops blev begivenheden en velbesøgt succes. Men de offentlige midler rakte ikke til at
følge op. I mellemtiden havde Erik Ruth dog
startet eventbureauet Nordic Surfers, og
snart gik han i gang med at udvikle et spinoff. Resultatet er Hallifornia - en tre-dage
lang festival, som både frivillige og kommercielle kræfter bidrager til.
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Hallifornia dreaming

K YSTBY EN VARB ERG I H AL L A N D, SYDSV ER I G E

ERIK RUTH, CEO NORDIC SURFERS

43

FOTO Navnet Hallifornia leder
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tankerne mod det bekymringsfrie og
solbeskinnede strandliv.

LÆRINGER FRA HALLIFORNIA
➀ EVENTS KAN VÆRE GENERATOR FOR
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➁ INVOLVERING AF FRIVILLIGE SKABER
AMBASSADØRER FOR BRANDET OG BIDRAGER
TIL AT FORANKRE DET LOKALT OG BLANDT
BESØGENDE

➂ EN BRED VIFTE AF AKTIVITETER GØR
DESTINATIONEN ATTRAKTIV FOR FLERE
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SYNLIGHED, KENDSKAB OG ØKONOMI
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Over tre dage trækker Hallifornia mere end
40.000 besøgende til Varberg hver juli, og
festivalen har været med til at sætte kystbyen
på landkortet hos især unge og børnefamilier. Navnet leder tankerne mod Californien
- surf- og skatekulturens fødested - og spiller
på associationer til det bekymringsfrie og
solbeskinnede kystliv med longboards og
wakeboards, skate, food trucks, musik, kunst,
yoga, meditation og mode.
Men konceptet har også en social dimension. Med en række delprojekter sætter
festivalen nemlig fokus på inklusion af flygtninge, ligestilling mellem køn, uddannelse og
forberedelse til arbejdslivet for udsatte unge.
Pointen: Festivalen samler det kulturelle, det
sociale og det forretningsmæssige under én
paraply, og den tilgang skaber merværdi for
alle parter.

”For os handler det ikke så meget om stedsbranding, men om stedsforandring. Om at
skabe udvikling gennem mening og om
indhold frem for indpakning. Netop derfor
har Hallifornia været med til at transformere
kystkulturen og udviklet Varberg som destination,” siger Erik Ruth.

Langsigtet investering
Hvert år knokler mere end 100 frivillige kræfter for at få festivalen op at stå. De frivillige
er med, fordi de gerne vil være en del af fællesskabet, og fordi de køber ind på værdier
og tilgang. Ud over at bidrage med ledige
hænder, som får det hele til at lykkes, er den
stærke involvering med til at forankre begivenheden, både i lokalsamfundet og blandt
de besøgende, slår Erik Ruth fast. Han tilføjer,
at det at bygge en festival op fra bunden er
en langsigtet investering, som kræver tid og
ressourcer – ikke mindst i arbejdet med at
involvere og engagere de frivillige kræfter.
Hver gang én omgang Hallifornia løber af
stablen, skal grundlaget lægges for rekrutteringen af hænder til næste år. Et lille, fast
kerneteam med de rette færdigheder, gåpåmod og tankegang er afgørende for at videreføre festivalens kultur, siger han.
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Sillicon Halli
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Og så er der det med pengene. Hallifornia
finansieres gennem billetsalg til fx koncerter, fester og workshops, fra virksomheder,
der lejer sig ind på markedspladsen, og fra
kommune og region, som bakker de sociale
og erhvervsmæssige indsatser op økonomisk.
Seneste initiativ hedder Silicon Halli og
er del af det fælleseuropæiske projekt InnoQuarter, der skal gøre festivaler over hele
Europa til levende laboratorier for innovation
og start-ups. Idéen er at skabe mulighed
for, at udvalgte iværksættere og kunder kan

mødes og sammen udvikle og teste idéer
og produkter. Sillicon Halli hjælper virksomhederne, og samtidig skabes der nyt og involverende indhold, som gør festivalen mere
interessant for deltagerne.
”Kongstanken er, at alle aktiviteter skal
skabe værdi i sig selv, uanset om det handler om wakeboarding eller om at afprøve en
ny app,” forklarer Erik Ruth. ”Man kan godt
lave en aktivitet, som går ud på, at man skal
smide en bold i en spand og vinde en t-shirt,
hvis man rammer. Men så bliver selve aktiviteten ligegyldig. Vi vil præcis det modsatte.”

FOTO Hallifornia er også blevet

trækplaster for børnefamilier.

Kunne Hallifornia være skabt
hvor som helst?
Spørgsmålet er, om succesen skyldes stedets unikke kvaliteter – kystkulturen og de
fine forhold for surfere - eller de kreative og
hårdtarbejdende mennesker, som står bag?
”Det har jeg funderet meget over,” siger Erik
Ruth og tilføjer, at han ikke mener, festivalens
indhold kan kopieres direkte til et andet sted.
Men metoden og konceptets byggeklodser
kan. Nyeste udløber af Hallifornia hedder
Into the Woods – endnu en tre-dages festival,
som finder sted længere inde i Hallands skove. Her er kvaliteter, muligheder og udfordringer nogle andre end ved kysten, og derfor
bliver der også tale om en helt anden type
begivenhed.
”Jeg er kommet frem til, at man altid bør
starte med at se på, hvilke ressourcer og
potentialer, man råder over. Hvilke naturgivne
eller menneskeskabte kvaliteter er til stede?
Er der en særlig kultur eller særlige traditioner, man kan bygge videre på? Hvad er stedets udfordringer, og hvordan kan de løses
på en sjov måde? Det er byggestenene, og
de kan sagtens overføres til andre steder og
brands, som vi har gjort med Into the Woods.
Men selve det konkrete indhold afhænger
altid af stedet.”
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Traditionel PR, markedsføring og web er kun en
lille del af Hallifornias samlede brandingindsats.
Frem for alt kommunikerer festivalen via de
sociale medier. Hallifornia har en Facebook-side
og en Instagramprofil, og mens antallet af følgere
er højere på Facebook end på Instagram, er
interaktionen med følgerne mere end dobbelt så
stor på Instagram. Derudover fungerer festivalens
deltagere og frivillige kræfter og deres familier
som en form for uformelt ambassadørkorps,
forklarer Erik Ruth: ”Vores strategi for de sociale
medier handler om at udvikle godt og ’dele-venligt’
indhold. Det kan være gennem billeder og små
film, som vi selv lægger op. Eller det kan være ved
at udvikle involverende events, som deltagerne får
lyst til at lægge ud til deres egne netværk under
#hallifornia.”

Indhold frem for indpakning
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Hashtag Hallifornia
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Hallifornia har
videreudviklet kystkulturen
og givet den et navn og en
følelse, som er umulig at
forklare med ord.
JIMMY SANDBERG, KOMMUNIKATIONSANSVARLIG, REGION HALLAND

FOTO Strategien handler i høj grad om

at udvikle dele-venligt indhold. Det
kan være film eller billeder, som gør
sig sig godt på fx Instagram.

FORORD
Branding - mere end et slogan

Hallifornia bakkes økonomisk op af Region
Halland, som støtter festivalens sociale delprojekter. Det drejer sig fx om unge syriske flygtninge,
som inkluderes i fællesskabet og hjælper med at
stable Hallifornia på benene. Og om delprojekter,
hvor kvindelige rollemodeller skal inspirere unge
kvinder til at prøve kræfter med vandsport. Festivalen er også blevet en anledning til at udvikle nye
aktiviteter og events andre steder i regionen, siger
Jimmy Sandberg, der er kommunikationsansvarlig
i Region Halland:
”Hallifornia har videreudviklet kystkulturen og
givet den et navn og en følelse, som er umulig at
forklare med ord. Der er et kæmpe potentiale i at
udbrede følelsen af Hallifornia gennem nye typer
af events og storytelling. Netop det er vi nu i gang
med,” siger han.
I regionen udforsker man mulighederne, og de
første analyser viser, at et stigende antal gæster
fra Norge, Danmark og Nederlandene er interesserede i at besøge Halland i forbindelse med
afgrænsede events, fortsætter Jimmy Sandberg:
”Vi vil gerne rykke os fra at være den syvende
mest besøgte destination i Sverige og op i top fem.
Hallifornia hjælper os med at fortælle en historie.
Festivalen er blevet til indhold, der spiller ind i
det samlede Halland-brand og gør os til en mere
interessant destination, og den har potentiale til
at spille ind i markedsføringen af Sverige på Visit
Sweden-niveau.”
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Region Halland:
Hallifornia hjælper os med at fortælle en
historie
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FOTO Wild Atlantic Way er verdens

50

SEKS EKSEMPLER PÅ VELLYKKET DESTINATIONSUDVIKLING
Wild Atlantic Way

Finanskrisen havde nær bragt den vestirske turisme
i knæ, men så kom Wild Atlantic Way. Irlands første
langdistance-rute er blevet et turismebrand i
verdensklasse, og i dag boomer både omsætning og
international opmærksomhed.

Fra havnebyen Kinsale i syd til Irlands nordligste punkt strækker sig en sort stribe asfalt, en
2500 kilometer lang strækning langs kysten,
som forener en lang række steder, oplevelser og erhvervsaktører under ét stærkt navn:
Wild Atlantic Way.
Atlanterhavet er fællesnævneren, der
binder det hele sammen. Kernen er mødet
mellem havet og landet, historien, kulturen
og menneskene. Langs ruten mødes man af
et skiftende landskab af mosklædte bjerge,
udstrakte strande og det brusende hav, som
uden stop sender hvidt havskum ind over
land. Vindblæste havnebyer, små ruiner, og
hvidkalkede huse og gårde, der putter sig
mod skråningerne.

Turisme under pres
Økonomisk recession og faldende besøgstal har banet vejen for Wild Atlantic Way, som
er bragt til verden med den statslige turismeorganisation Failte Ireland som bannerfører
og drivende kraft. Sammen med landbruget
er turismen den vigtigste kilde til indtjening i
området og helt afgørende for beskæftigelsen.
”De fleste turismeaktører har en vigtig lokal
betydning, både i form af arbejdspladser i
turismeerhvervet, og fordi turismen understøtter en række andre sektorer som fx transport, detailhandel og fødevareproduktion.
Men frem mod 2010 havde finanskrisen sat
den internationale turisme til Irland under
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Vild med
Wild Atlantic Way

W ILD AT LANT IC WAY, V ESTI R L A N D

længste definerede kystrute.
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BIDRAGE TIL AT MODNE, UDVIKLE OG
FORANKRE BRANDET

➁ MED WAYFINDING KAN MAN SKABE
FORBINDELSER MELLEM HOVEDATTRAKTIONER
OG BAGLAND. DET ER EN KUNST AT SPREDE
DE BESØGENDE GEOGRAFISK

➂ MØD TURISTEN MED INFORMATIONER OG
GUIDNING - OGSÅ UDE I NATUREN
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pres. Så vi var nødt til at gøre noget,” forklarer
Marie Healy, der er Client Services Officer i
Falite Ireland.
Vækst skulle der til, og svaret blev Wild Atlantic Way. Med ruten, som er verdens længste definerede kystrute, var målet at skabe
markant synlighed ved at forene alle dens
små og store attraktioner: at skabe et brand
i verdensklasse. De store ambitioner blev
bakket op af massive statslige midler. I første
omgang modtog projektet 8 mio. euro, som
siden er fulgt op af en række strategiske partnerskabsprojekter med lokale og regionale
aktører og en markant kapitalindsprøjtning
fra en større investeringsfond.

VELLYKKET BRANDING BYGGER PÅ STEDET
Nye veje til udvikling gennem stedsbranding

Skilte binder ruten sammen
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FOTO En række afstikkerruter

inspirerer gæsterne til at søge væk
fra destinationens hovedrute.

Noget af det første, der skete, var udviklingen
af en wayfinding-strategi – et skilteprojekt,
som binder det hele sammen og minder turisterne om, at de befinder sig på en sammenhængende rute. Og som sørger for hele tiden
at lede dem videre.
Først blev 15 såkaldte ’signature points’
valgt. Det er steder med særlige kvaliteter og
potentialer, som siden er udviklet - eller står
over for at blive det - med fx besøgscentre.
Derudover er 188 ’discovery points’ kommet
til. Ved hvert punkt står nu et skilt med rutens
logo, en guide til, hvorfra man kan tage de
bedste billeder, og en opfordring til at dele
dem via de sociale medier under #wildat-

”Udfordringen er, at 70 procent af
vores gæster kommer for at opleve
nogle bestemte attraktioner, og det
skal vi lave om på.”
MARIE HEALY, CLIENT SERVICES OFFICER, FAILTE IRELAND

Udviklingsplaner skaber synergi
til baglandet
Det geografiske område, som Wild Atlantic
Way strækker sig over, kan være svært at
overskue i helhed. Så Failte Ireland har udpeget seks zoner, som gør det nemmere at finde ud af, hvilken del af ruten, man har lyst til at
udforske. En række afstikkerruter inspirerer
gæsterne til at søge væk fra hovedruten og
trækker dem tilbage til kysten igen, hvor de
kan fortsætte deres rejse. På den måde kan
der skabes synergi mellem kystrute, bagland
og områdets erhvervsdrivende.
For tiden arbejder Failte Ireland på en række udviklingsplaner langs ruten, som skal
sikre synergi mellem ’honningkrukke-attraktionerne’ og de lokale erhvervsdrivende.
Det gælder eksempelvis den fra Star Wars
kendte ø Skellig Michael. Turisterne står i kø
for at besøge øen, som kun tager imod 180
personer om dagen, og kun når vejret er
godt. I dag udgør den et såkaldt ’hero product’. Øen er et fikspunkt for markedsføring
og afsæt for andre oplevelser i området,
blandt andet en vandrerute, som blev startet af middelalderens munke og nu leder
folk rundt til områdets urtehaver, landsbyer,
helsebutikker, restauranter og overnatningsmuligheder.
”Grundlæggende handler det om at få folk
til at sætte farten ned og bevæge sig ind til
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➀ INDDRAGELSE AF LOKALE AKTØRER KAN

lanticway. På skiltene kan man læse en kort
tekst om hvert steds historie, man får tips til tre
ting, man kan lave i området, og et kort viser
vej til næste punkt, som Marie Healy forklarer.
Hun tilføjer, at viden til både wayfinding-strategi og skilte kommer fra lokalbefolkningen:
”Vi har gennemført en grundig proces med
community-møder langs hele ruten, og her
bidrog lokale kræfter med historier fra de
enkelte steder og med at identificere lokale
potentialer og særlige nedslagspunkter.”
Selv om interessen var lav til at begynde
med, er der i dag en høj grad af lokal støtte
til projektet - og til Wild Atlantic Way i det hele
taget. Lokal forankring øges over tid, og i takt
med at resultaterne begynder at vise sig, slår
hun fast.
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LÆRINGER FRA WILD ATLANTIC WAY
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Udviklet i 2012 og implementeret i 2014 af den
nationale turismeorganisation, Failte Ireland

•

En lang række borgermøder er afholdt, både
på lokalt og regionalt niveau. Formålet var at
invitere lokale borgere og aktører til at udpege
unikke steder langs ruten og bidrage med
deres viden og historier

•

15 ’signature points’ og 188 ’discovery points’
er udvalgt langs ruten

•

3,5 mio. internationale turister brugte 1,5 mia.
euro i 2016

•

2,2 mio. internationale rejsearrangører brugte
1,6 mia. euro i 2016

•

Indlandsturisme for 1,7 mia. euro i 2016

de mange små byer langs ruten og måske
bruge lidt penge. Udfordringen er, at 70 procent af vores gæster kommer for at opleve
meget bestemte attraktioner, og det skal vi
lave om på. Vi vil gerne drive bæredygtig turisme og undgå, at bilerne klumper sig sammen på særlige strækninger. Vi vil gerne passe på det landskab, folk kommer for at se. Og
vi vil gerne sikre, at lokalsamfundene får mest
muligt ud af turismen,” siger Marie Healy og
fortæller om en lille, men effektfuld gimmick –
et Wild Atlantic Way-pas, hvor turisterne samler stempler undervejs på rejsen, som de får
ved at køre ind til de små posthuse: ”Det lyder
måske ikke af det store, men det virker.”

FOTO Atlanterhavet er

fællesnævneren, der binder
destinationen sammen.
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Wild Atlantic Way i hovedtræk
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Noter
1.

Yderligere uddybelser af ’stedbundne potentialer’ kan findes i rapporten ”Agenda
Y – Yderområdernes potentialer”, udarbejdet i forbindelse med Realdanias kampagne
Stedet Tæller.

2.

Læs mere om udviklingen af et stærkt og vellykket brand i ”Destinationsudvikling – kan
det lade sig gøre?” af Anette Therkelsen fra 2006.

3.

Læs mere om stedsbranding i værket “Place Branding: Global, Virtual and Physical
Identities, Constructed, Imagined and Experienced” af Robert Govers, Frank Go m.fl. fra
2009 eller “Branding rural areas: Motives, measures and management” af Carola Simon
og Anne-Mette Hjalager fra 2013.

4.

Digitale influencers er enkeltpersoner med betydning, der med handling og ord
formidler fx et produkt eller en oplevelse for en virksomhed.

5.

Lær mere om digitale rejsetrends i ”Travel & Tourism Study” udarbejdet af TEXT100 i
2012 eller artiklen ”5 Ways Social Media Has Transformed Tourism Marketing” af Juliet
Carney fra 2017.

6.

En værdikæde består i denne sammenhæng af de aktører, der tilsammen understøtter,
tilbyder og yder et eller flere produkter til turisten. Alle ydelser og produkter til turisten
indgår som et led i værdikæden.
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Vellykket branding
bygger på stedet
Turisme er én af de vigtigste drivkræfter
i landdistrikterne, og især kyst- og naturturismen er afgørende for den lokale
udvikling. I de senere år er mange danske destinationer haltet efter konkurrenterne i udlandet, og der er brug for, at vi
fortsat udvikler attraktive destinationer
uden for de større byer. Stedsbranding er
ét af svarene på denne udfordring.
Denne publikation sætter fokus på seks
nordeuropæiske destinationer, som
netop er lykkedes med at skabe succesfulde stedsspecifikke brands.
Fra Tyskland til Danmark og videre til
Sverige, Norge og Irland inspirerer de
seks cases til, hvordan man kan skabe unikke fortællinger, oplevelser og
kvalitet i turismeprodukterne. Hver gang
med afsæt i det enkelte sted og dets helt
særlige kvaliteter.

