
VELKOMMEN TIL 

MALSK SPISEHUS

PARTNERMØDE NR. 5 – ONSDAG DEN 1. DECEMBER 2021



PROGRAM NETVÆRKSmøde

Kl. 8.15  Ankomst og morgenkaffe

Kl.   8.30  Velkomst og præsentation

Et kig på året der er ved at rinde ud

Kl.   9.00  MALSK Spisehus v/Dennis Lundgren

Kl.   9.10  NETVÆRK og julehygge

Kl.   9.40 Flere/nye gæster – fra Musholm, Korsør

2022 - sneak peak

Kl. 10.00  Tak for i dag og TAK FOR I ÅR









. 

DIGITAL MARKEDSFØRING

184.000 BRUGERE AF HJEMMESIDER

26.000 FØLGERE PÅ FACEBOOK 

45 BETALTE KAMPAGNER

104 FACEBOOKOPSLAG

10.000.000 EKSPONERINGER AF KAMPAGNEMATERIALE

81.140 GÆSTER SENDT VIDERE TIL PARTNERKANALER

520 SIGN-UPS TIL NYHEDSBREV

TOP 3 SIDER

- HVAD SKER DER I DAG? / KULTUNAUT

- SJOV FOR BØRN

- VANDRETURE



Udenlandske besøg laves i samarbejde med 
VisitDenmark – de er garant for kvaliteten af besøget.

Vi dyrker temaer i forbindelse med besøgene. Hellere 
fokus på en niche eller et temaer end en ”grå mudret 
fortælling”, der stikker i mange retninger.

Temaer kan være cykling, vin, vikinger og meget 
andet…

PRESSEBESØG



Ingen presse- og influencerbesøg uden hjælp fra 
vores NETVÆRKSpartnere

Tak for hjælpen med oplevelser, overnatning, 
bespisning, guidning og meget andet…

Det giver Destination Sjælland mulighed for at lande 
rigtigt spændende besøg, der giver opmærksomhed 
på den korte og lange bane

TAK FOR HJÆLPEN



- Condé Nast Traveler

Amerikansk magasin med 5 millioner læsere om 
måneden, 16 millioner unikke besøgende online

Fokus på vin i Skandinavien med besøg på Dyrehøj 
Vingaard.

Artiklen er netop offentliggjort.

- Süddeutsche Zeitung

Dagligt oplag på 317.000 og 1,27 millioner læsere

Fokus på Istidsruten og mulighederne omkring den.

Artiklen er offentliggjort i august.

PRESSEBESØG 2021



- Geniessen & Reisen

Tysk magasin med oplag på 104.000 og 758.000 
læsere

Fokus på egnsunikke produkter kombineret med 
oplevelser i Destination Sjælland.

Artiklen offentliggøres i 2022

- Pasar

Belgisk cykelmagasin med oplag på 30.000 og 
150.000 læsere

Fokus på cykling i Destination Sjælland.

Artiklen offentliggøres i 2022

PRESSEBESØG 2021



- TOUR

Tysk magasin med oplag på 63.277 og et læsertal på 
390.000

Fokus på cykling – den mere hardcore slags  med 
lange distancer osv. (TdF, PostNord mv.)

Offentliggøres i 2022

- Samarbejde med Fishing Zealand

Besøg af fiskejournalist, der skriver til Danmarks 
Sportsfiskerforbunds magasin + en stribe 
udenlandske magasiner

Offentliggøres i 2022

Derudover har vi haft besøg af en stribe danske 
journalister og fik aflyst/udskudt et par udenlandske 
besøg pga. Covid-19

PRESSEBESØG 2021





1. NOMINERING AF DE BEDSTE LOKALE HJÆLPERYTTERE

2. LIKE EN HJÆLPERYTTER

3. HJÆLPSOMHEDS-KIT

4. LOKAL-KULTOUREN

5. KVALIFIKTIONEN

6. HER HJÆLPER VI TIL DET SIDSTE

7. OPLÆG OG LOGO PÅ PARTNERPORTAL

MIX AF KAMPAGNER OG AKTIVITETER

HER HJÆLPER VI TIL



PROJEKTER MED NETVÆRKSPARTNERE

- INDIVIDUELLE VÆKSTFORLØB

o 20 NETVÆRKSpartnere har i 2021 påbegyndt et 1:1 vækstforløb med individuelle 

rådgivere

o Formålet har været at ruste virksomhederne til vækst gennem udvikling af en 

individuel og konkret vækstplan

o Forløbene er en del af EU-projektet Væksttur hvor Destination Sjælland er 

projektpartnere og har en samlet værdi af 975.000 kr. eks. moms 

- UDVIKLING AF VÆRKTØJ TIL IMPLEMENTERBAR VIDENSDELING 

o Pilotprojekt om at gøre forskningsresultater nemmere at implementere i driften hos 

den enkelte aktør

- DATADREVET DESTINATIONSUDVIKLING

o Hvordan kan data bruges til at udvikle turismen kommercielt – og hvilken ny data 

kan anvendes (teledata, trafikdata, app tracking, etc)

o Skabe en datahub – Opdateres løbende på vores hjemmeside



2021: NETVÆRKSpartnere
involveret i projekter

Røsnæs 
Vingård



MALSK SPISEHUS
V/ DENNIS 



TID TIL 
NETVÆRK

Vi starter igen

kl. 9.40



Musholm Bugt, Ferie og Konferencecenter besøges hvert år af 
omkring 20.000 gæster.

Målgruppe: Sommer - børnefamilier og par

Hele året – handicaporganisationer (grupper)

Hvad interesserer Musholms gæster sig for?  

Fuldstændig det samme som du og jeg. Det er bare ikke altid nemt 
at afkode adgangsforhold!

Har du f.eks. taget stilling til:

Ledsagerkort

Adgang/trapper/belægning

Parkering

Toiletforhold

Er du interesseret i at blive besøgt af et ‘taskforce’ der kan 
hjælpe/inspirere til forbedringer?

Hvor tilgængelig er din virksomhed? 

GÆSTER FRA MUSHOLM



Forløbet byder både på:

Individuelt sparringsforløb for 15 virksomheder

• Start januar, i alt  5 timer, incl. besøg af konsulent

• KickOff den 12. januar 2022

• Midtvejsworkshop 24. februar 2022

• Afsluttende outdoormesse uge 12.

Forretningsudviklingsforløb

SJÆLLANDS OUTBACK



UDGIVELSER 2022

• DESTINATIONSMAGASIN

o 80.000 eksemplarer

o Feriehuse i Holbæk, Kalundborg, 

Odsherred, Slagelse og Sorø

• GODE HISTORIER OG UNIKKE 

OPLEVELSER

o Yderligere info udgår i næste uge 

o Deadline ult. januar



Tour de France  → kaffemøde primo 2022

Kickoff 30. marts 2022

TURISTINSPIRATIONER



Nye aktiviteter for  NETVÆRKSpartnere

- Vi har en række aktiviteter på tegnebrættet i 2022 – og I har mulighed for at 

være med!

- Noget af det vi har i pipeline for 2022: 

• Hjælp til evaluering af events, attraktioner, overnatningssteder, ture 

og destinationen generelt 

• Undersøgelse af turisternes tilfredshed, adfærd og mobilitet

• Udvikling af fælles mål og implementering af metoder for bæredygtig 

turisme og destinationsudvikling 

• Udvikling og markedsafprøvning af bæredygtige servicekoncepter 

omkring Istidsruten

• Målrettet udvikling af flere og bedre madoplevelser samt signatur 

events gennem workshops og individuelle udviklingsforløb

• International presseindsats med fokus på madturisme og 

maddestinationer

- Tag gerne fat i os hvis det har vakt jeres interesse og ellers hører I 

nærmere i det nye år



Tusind tak for i år –

Vi ses igen i 2022  


