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Kære kommende  
partner i Destination 
Fjordlandet

Frederikssund, Lejre og Roskilde Kommuner har i flere år haft et godt 
samarbejde om at realisere områdets unikke turistmæssige potentialer. 
Nu har vi taget endnu et vigtigt skridt og etableret en ny, ambitiøs og 
kompetent turismeorganisation, der i tæt samarbejde med lokale og 
nationale turismeaktører bringer turismeudviklingen i Fjordlandet til 
nye højder.

Vi vil gerne invitere dig og din virksomhed med i fællesskabet som 
partner. Gennem et partnerskab er I med til at finansiere udviklingen af 
vores destination, den generelle markedsføring og naturligvis promove-
ringen af din egen virksomhed. 

Jo flere turismevirksomheder, der bliver partner i Destination Fjordlan-
det, jo stærkere står vi, jo bredere kan vi nå ud, og jo flere turister kan vi 
tiltrække. Sammen kan vi meget mere end hver for sig.

 
Bedste hilsner 

Thomas Kær Mahler 
Direktør
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Fortællingen

Fjordlandet er fællesskab 

Fællesskab er et stærkt kendetegn i 
Fjordlandet og findes i stort set alt, hvad 
vi foretager os. Fjordlandet er nemlig 
festivaler, foreningsliv og fælles oplevel-
ser. Vi er vikingeliv, græs på knæene og 
bofællesskaber.

Det er i Fjordlandet, at nye økologiske 
fællesskaber spirer, og inspirerer hinan-
den. Her er store festivaler og begiven-
heder fælles oplevelser - endda med 
international tiltrækningskraft.

Fjordlandets fællesskab er bundet sam-
men af eventyrlige myter og sagn, og af 
en natur der kan tage os 1.000 år tilbage i 
tiden. Her udgøres sammenhængskraften 
af menneskelige relationer, lokalt samar-
bejde og stolthed. Let the saga begin.

Fjordlandet er landskab og  
kulturhistorie

Fjordlandet er Københavns grønne forha-
ve. Vi er et tag-selv-bord af unikke natur-, 
kultur-  og madoplevelser. 

Fra Nationalpark Skjoldungernes Land til 
UNESCOs Verdensarv i Roskilde Dom-
kirke til Danmarks største Kongehal og 
originale vikingeskibe - over Fjordlandets 
bakkede istidslandskab og store skov-
højland, der gemmer på sine helt egne 
fortællinger.

Fjordlandet er fuld af smagsoplevelser 
af høj kvalitet. Vi dyrker og producerer 
fødevarer lokalt - og ofte økologisk - som 
vi deler i de mange gårdbutikker og gour-
metrestauranter rundt i Fjordlandet.
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Fjordlandet er fjordliv  
og frihed

Fjordlandet er den naturlige ramme for 
udendørsaktiviteter, leg og kreativitet. 
Vi er vandrere, fiskere og eventyere året 
rundt.

I Fjordlandet findes uendelige mulig-
heder for sejlads på fjordene, badning i 
skovsøerne og fiskeri ved årerne. Det er i 
Fjordlandet, at roen falder over den travle 
hverdag, når naturen omslutter os på 
vandreturen til shelteret og giver os tid til 
fordybelse og kreativitet. 
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Destination Fjordlandet 

Destination Fjordlandet har an-
svaret for den fælles udvikling 
og markedsføring af turismen i 
Frederikssund, Lejre og Roskilde 
Kommuner. 

Vi samarbejder med turisterhvervet på 
tværs af Fjordlandet og med nationale 
aktører (bl.a. VisitDenmark og Dansk Kyst- 
og Naturturisme) om at tilrettelægge og 
gennemføre marketingkampagner i ind- 
og udland og hele året. Vi har bred viden 
om markedstilpassede kommunikati-
ons- og markedsføringskanaler og bruger 
denne til at skabe endnu større kendskab 
til Fjordlandet og til at gøre Fjordlandet 
til den foretrukne destination for gæster 
fra ind- og udland.

Vi faciliterer samarbejder med og mellem 
lokale aktører, som kan skabe produkter, 
services og oplevelser i større skala, end 
når de gør det alene og som ofte ikke 
nødvendigvis kender hinanden eller ser 

sig selv som del af samme produkt. Dette 
kan eksempelvis ske gennem temaer som 
fødevarer, kultur og kulturhistorie, cykel 
og mountainbike, og fjordaktiviteter. 
Ligesom dette også kan udmønte sig i 
strategiske, samarbejder med eksterne 
samarbejdspartnere som uddannelsesin-
stitutioner, fødevarer virksomheder m.fl.

Vi arbejder aktivt for at tiltrække flere 
værdiskabende gæster og sammen med 
aktørerne i Fjordlandet skabe attraktive 
oplevelser og produkter, der kan give 
en afledt økonomisk effekt. Det gælder 
både endagsturismen og de gæster, som 
overnatter i destinationen i kortere eller 
længere tid. 

Vi arbejder aktivt for at tiltrække  
flere værdiskabende gæster
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Bliv partner

Alle virksomheder og organisationer, der 
har turister som kernemålgruppe, kan bli-
ve partner i Destination Fjordlandet. Som 
partner bliver du en del af et fællesskab, 
som arbejder aktivt på at tiltrække flere 
ferie- og erhvervsgæster til vores område. 
Jo flere partnere, jo stærkere står vi, jo 
bredere kan vi nå ud, og jo flere turister 
kan vi tiltrække. Sammen kan vi meget 
mere end hver for sig!

Som gratis medlem tilbyder vi dig at 
markedsføre din virksomhed på vores 
hjemmeside. Det gør vi i samarbejde med 
dig, hvor vi producerer en kort præsenta-
tion af din virksomhed med en kort tekst, 
billede og link til din hjemmeside. Som 
gratis medlem vil du også modtage vores 
nyhedsbrev, som vi udsender 8-10 gange 
om året, og som indeholder information 

om destinationen, trends og tendenser 
mv.   

Som turismepartner får du adgang til en 
lang række ydelser, som er beskrevet kort 
på de følgende sider. I samarbejde med 
dig opretter vi din egen landingside på 
vores hjemmeside på dansk, engelsk og 
tysk med faktaoplysninger, billeder, link 
til din hjemmeside, adresse på google og 
kontaktoplysninger. Derudover prioriteres 
din virksomhed på vores SoMe-platforme 
og på vores særskilte kampagnesite. Du 
inviteres også med til vores spændende 
temamøder og workshops, ligesom du 
får adgang til vores nye digitale billet-
portal. Som turismepartner prioriteres 
din virksomhed ved pressebesøg, og når 
vi servicerer nationale og internationale 
medier og influenter. 



Gratis  
medlem

Markedsføring

• Synlighed på vores hjemmeside 

• Adgang til vores nyhedsbrev, som 
udkommer 6-8 gange årligt.

Viden og netværk

• Invitation til tematiserede netværksgrupper, 
hvor du kan få sparring i forhold til forretnings- 
udvikling af dine oplevelsesprodukter og din 
online tilstedeværelse.

Salg

• Adgang til vores fælles og digitale billetportal, 
inkl. support og hjælp til tekster og billeder.

Markedsføring og synlighed

• Mulighed for besøg fra journalister og  
influencere.

• Synlighed på SoMe-platforme (Facebook  
og Instagram).

• Synlighed på vores særskilte kampagnesite  
og/eller vores temasider.

• Markedsføring på vores hjemmeside (eget  
produktsite i dansk, engelsk og tysk version). 

Turismepartner



• Fjordlandets Guidebog 2021

• Tyskland kampagne, sommer & efterår

• Sverige kampagne

• Holland kampagne

• Online salgskampagner

• Synlighed på Københavns Turistinformation

• Medieovervågning og -rapportering

• Hjælp til pressemeddelelser

Tilkøbsmuligheder  
i 2021

Turismepartner
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Turismepartner

2.500 kr. årligt ex moms 

Alle virksomheder og organisationer, der har turister som 
kernemålgruppe, kan blive turismepartner i Destination 
Fjordlandet. Det koster 2.500 kr. ekskl. moms årligt og giver 
adgang til en lang række forskellige ydelser. 



Alle virksomheder og organisationer, der har turister som 
kernemålgruppe, kan blive turismepartner i Destination 
Fjordlandet. Det koster 2.500 kr. ekskl. moms årligt og 
giver adgang til en lang række forskellige ydelser. 
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Turismepartner Markedsføring på vores  
hjemmeside 

Som turismepartner tilbyder vi at 
markedsføre din virksomhed på vores 
hjemmeside på dansk, engelsk og tysk. I 
2020 havde vi ca. 250.000 besøgende 
og vi forventer en stigning på 60% i 2021, 
svarende til ca. 400.000 besøgende. 

I samarbejde med dig producerer vi en 
præsentation af din virksomhed med fak-
taoplysninger, billeder, link til din hjem-
meside, adresse på google og kontaktop-
lysninger.

Kampagner og SoMe- 
markedsføring

Som turismepartner tilbyder vi synlighed 
på vores særskilte kampagnesite og/eller 
vores temasider, hvor vi målretter annon-
ceringen til det danske marked. 

Som turismepartner får du desuden 
ekstra synlighed på vores SoMe-platfor-
me. Aktuelt har vi ca. 9.000 følgere på 
Facebook og mere end 4000 følgere på 
Instagram. Antallet af følgere stiger fra 
måned til måned. 

Du vil selv skulle bidrage aktivt med 
forslag til indhold, men får selvfølgelig 
assistance fra vores SoMe-ansvarlige, 
der lægger nyheder og billeder på vores 
platforme.

Besøg fra journalister og  
influencere 

Vi inviterer nationale og internationale 
håndplukkede journalister og influencere 
på besøg for at udbrede kendskabet til 
Fjordlandet. Som turismepartner kan det 
blive netop dig, de vil besøge.

Temamøder og workshops

Vi inviterer dig og dit personale på en 
række spændende temamøder. På mø-
derne stiller vi skarpt på en række aktuelle 
og relevante temaer for turismeudviklin-
gen i Fjordlandet. Du får mulighed for at 
påvirke turismeudviklingen i vores område 
og du får naturligvis gode muligheder for 
at styrke dit netværk med andre oplevel-
sesudbydere i Fjordlandet. Der afholdes 
min. 5-7 arrangementer i løbet året.

Salg fra vores digitale  
billetportal

Som turismepartner får du adgang til 
vores digitale billetportal, hvor du kan 
sælge billetter til ture, oplevelser, entre 
mv. Billetportalen er udviklet i samarbej-
de med YourTicket og integrerer auto-
matisk med Kultunaut og Nationalpark 
Skjoldungernes Land bookingportal. Som 
turismepartner får du hjælp til opsætning, 
tekst og billeder.
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Tilkøbsmuligheder 

I tillæg til vores faste ydelser har du som turismepartner 
mulighed for at foretage en række tilkøb. Vores ydelser kan 
ændre sig over tid og efter jeres behov og efterspørgsel. I 
2021 er udvalget følgende.

Som gratis medlem har du også mulighed for at få adgang 
til ydelserne. Kontakt os for at høre nærmere. 
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Fjordlandets Guidebog 2021

Vi tilbyder alle turismeaktører i Fjordlan-
det mulighed for at købe en halvsides-  
eller en helsidesannonce i vores guidebog 
2021. Guidebogen trykkes i et praktisk 
lommeformat på et oplag på 75.000 stk. 
Der er fokus på lækre og iøjnefaldende 
billeder og papir i høj kvalitet.

Guidebogen er bygget op omkring te-
maer som Vikinger, Gastro og Outdoor. 
Bogen præsenterer desuden Nationalpar-
ken og nogle af de ruter, som Fjordlandet 
byder på. Bogen indeholder også et stort 
kort over Fjordlandet, som alle annoncø-
rer bliver markeret på.

Guidebogen har tekst på dansk, engelsk 
og tysk og distribueres bl.a. på motorvej-
skiosker og turistkontorer i hele Danmark, 
ligesom bogen distribueres på cafeer i 
København og på udvalgte lokations i 
Tyskland og Sverige. Bogen vil også blive 
distribueret bredt i hele Fjordlandet til 
glæde for de gæster, som ferierer i vores 
destination - dvs. på hoteller, camping-
pladser, attraktioner, B&B. Guiden vil også 
kunne findes i en digital udgave på vores 
hjemmeside.

Kontakt os for at aftale nærmere om dine 
behov og priser.

Tyskland kampagne, sommer  
& efterår

Synlighed i Ostsee kampagne, som er en 
brandingkampagne på det tyske marked 
i samarbejde med VisitDenmark Tyskland. 
Destinationsmarkedsføringen gennemfø-
res forud for sommer- og efterårssæsonen 
og foregår online. Vi kan også tilbyde mu-
lighed for besøg af presse og influencere. 
Kontakt os for at høre nærmere. Prisen 
starter ved 10.000 kr. ekskl. moms. 

Sverige kampagne 

Synlighed i Danmark Hvergang, som er 
en brandingkampagne på det svenske 
marked i samarbejde med VisitDenmark 
Sverige. Destinationsmarkedsføringen 
foregår online. Kontakt os for pris.

Holland kampagne

Synlighed i Maj-feriekampagne, som er 
en brandingkampagne på det hollandske 
marked i samarbejde med VisitDenmark 
Holland. Destinationsmarkedsføringen 
foregår online. Prisen starter ved 6000 kr. 
ekskl. moms.
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Online salgskampagner

I samarbejde med vores digitale bureau 
har vi mulighed for at opsætte målret-
tet og skræddersyet annoncering på 
Facebook og Google, som kan generere 
leads og trafik over til din hjemmeside/
bookingside. Kontakt os for at høre nær-
mere og tidligere erfaringer omkring salg. 
Prisen starter ved 5.000 kr. ekskl. moms.

Synlighed på Københavns  
Turistinformation

I denne pakke tilbydes turismepartnere 
synlighed med egen brochure hos Copen-
hagen Visitor Service, som årligt besøges 
af 500.000 gæster. Derudover får alle 
turismepartnere mulighed for promove-
ring af event og arrangementer på digital 
plakat, fremvisning af film mv. Prisen 
starter ved 7.000 kr. ekskl. moms.

Medieovervågning og  
-rapportering

Destination Fjordlandet har indgået en 
rammeaftale med Infomedia, som giver 
os mulighed for at tilbyde vores partnere 
markedets bedst dækkende medieover-
vågning og -analyse af turismeområdet 
samt vores vores attraktioner, seværdig-
heder og events. Konkret betyder det for 
jer, at I vil kunne:

• Få en komplet dækkende overvåg-
ning til meget favorable priser

• I vil kunne rapportere og måle på 
jeres presse- og kommunikationsind-
satser i et optimalt kildegrundlag

• Benchmarke jeres attraktion op imod 
andre lokale attraktioner

• Daglige- og strategiske medieindsig-
ter, som I kan bruge på tværs af jeres 
kommunikations- og pressearbejde.  

Prisen starter ved 9.900 kr. ekskl. moms/år. 

Hjælp til pressemeddelelser

Dit budskab kan komme i medierne, hvis 
din pressemeddelelse er skrevet journali-
stisk. Med denne pakke får du hjælp til at 
skrive fire pressemeddelelser. Vi kommer 
ud til dig eller taler med dig over telefo-
nen. Vi hjælper dig også med billeder, og 
sender pressemeddelelsen ud til relevante 
medier. Pris 6.000 kr. ekskl. moms.
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