
FORMÅLET MED FORLØBET
Formålet er at afholde et forløb for outdoorvirksomheder i 

Sjællands Outback, hvor du som virksomhedsejer får hjælp til 

at arbejde målrettet med din forretning. I forløbet kan du 

arbejde med generelt virksomhedsoptimering eller udvik-

ling af nye salgbare produkter, der kan være klar tilsæson 

2022 - og frem. 

Formålet er at undersøge styrker og svagheder, muligheder 

og forhindringer og dermed bringe usete potentialer frem i 

lyset og gøre det muligt at handle på dem, med det mål at 

styrke hver virksomhed der deltager i forløbet.

Derudover skal forløbet skabe kendskab virksomhederne 

imellem og dermed grobund for samarbejde på tværs af 

destinationen. 

Vi præsenterer hermed Sjællands Outbacks nye 

foretningsudviklingsforløb for virksomheder, der arbejder 

eller ønsker at arbejde med natur- og outdoorturisme.

FORRETNINGSUDVIKLINGSFORLØB I

SJÆLLANDS OUTBACK



OVERVEJELSER FØR DET INDIVIDUELLE 
FORRETNINGSUDVIKLINGSFORLØB

• MOTIVATION

Uden et oprigtigt ønske om at udvikle din virksomhed, er det

svært at lægge tilstrækkeligt med kræfter og seriøsitet i et

forløb. Derfor er det vigtigt at have din egen motivation for

øje, sådan at du kan opnå de bedste resultater i og efter for- 

  løbet. Ofte kan det være svært at bevare sin egen motivation,  

når man sidder alene med både udvikling og drift. Ved at  

deltage i et forløb, får du en sparringspartner, en videns- 

  ressource og en hjælp til både idéudvikling og til at komme  

fra idé til en konkret plan for realisering.

• FREMDRIFT OG TID

Du vil blive rådgivet, støttet og vejledt. Men ansvaret for den

konkrete forretningsudvikling og det hårde arbejde ligger hos 

dig som virksomhedsejer. Du får i forløbet en fremdriftsmodel

og en plan, der skal sikre, at du i forløbet når dine mål og op- 

  lever, at forløbet skaber en forandring for din virksomhed og  

dermed for dig. Du skal dog stadig afsætte tid til forløbet og  

til den sparring vi tilbyder dig på individuel basis.

DET FÅR DU SOM VIRKSOMHED
For at sikre succes med de individuelle forløb, er sparringen systematisk og struktureret tilrettelagt, således 

at du som virksomhed kan få det mest optimale ud af forløbet. Helt konkret tilbyder vi dig følgende:

• ERFAREN FORRETNINGSUDVIKLER

En erfaren forretningsudvikler med speciale i natur- og out- 

  doorturisme, der har arbejdet inden for dette felt på tværs af  

Danmark. En forretningsudvikler der selv er outdoor instruktør  

og udøver og som kender virksomhedernes virkelighed indefra.

• VÆRKTØJSKASSE: SKABELONER, TJEKLISTER MV.

En værktøjskasse med forskellige skabeloner og værktøjer,

kontakter og inspiration. Dette kan vedrøre prisstruktur, infor- 

  mation om bæredygtighedscertifieringer, trends mv. 

• FÆLLES KICKOFF - Afholdes den 12. januar 2022

Forløbet starter med et fælles kickoff møde. Her præsenteres

deltagerne for forløbets indhold, proces og vilkår. Alle spørgs- 

  mål fra dig og de andre deltagere afklares, og I får som del- 

  tagere mulighed for at møde hinanden og høre om hinandens  

virksomheder. På kickoff arrangementet arbejder du med de  

første skridt hen imod at lave en plan for sparringen. 



PRAKTISK
Det forventes at de 15 virksomheder der opnår plads i sparringsforløbet, deltager på midtvejsworkshop 

og OutbackExpo.

TILMELDING TIL INDIVIDUELT SPARRINGSFORLØB (sendes på mail til izabela@desj.dk):

Virksomhed:

Navn:

Mail:

Tlf.:

De minimis erklæring underskrevet:

• OPSTARTSBESØG OG SPARRING - Tilmelding via Destination Sjælland og starter medio januar 2022

Efter afholdelse af kick off får du et fysisk besøg af forretningsudvikler og outdoorkonsulent. Inden da

besvares et kortere online spørgeskema, således at konsulenten har et godt basiskendskab til din virk- 

  somhed, inden I mødes første gang. Ved det fysiske møde får du mulighed for at præsentere de faciliteter  

eller rammer, der skal indgå i forretningsudviklingen. Der sættes tre timer af til mødet og sparringen,  

hvor der arbejdes videre med den skitse for en plan, du begyndte på kickoff-mødet.

De efterfølgende sparringsmøder forventes at foregå som online- eller telefonmøder. Denne løsnings- 

  model giver en stor fleksibilitet i forhold til at kunne gennemføre møderne med mindst muligt forstyrrelse  

i den daglige drift. Imellem hver sparring arbejder du videre med den konkrete plan og de konkrete  

produkter og har hele tiden mulighed for at skrive til outdoorkonsulenten.

• MIDTVEJSWORKHOP - Afholdes 27. september 2022

Efter den fysiske sparringsrunde, får du som deltagende virksomhed 

mulighed for at deltage i en nøje tilrettelagt midtvejsworkshop. 

Emnet for denne workshop er eksempelvis:

o Prissætning og prisstrukturer

o Markedsføring og Onlinesalg via SoMe kanaler

Midtvejsworkshoppen giver dig igen en mulighed for at mødes  

med de andre virksomheder, få nye ideer og inspiration og komme 

endnu et skridt videre dine udviklingsmål. Workshoppen vil blive til- 

  rettelagt således, at den ikke kun indeholder såkaldt “mås-til-sæde- 

  aktiviteter”, men også arbejdescases og aktive indlæg. 

Program kommer senere.

• AFSLUTTENDE OUTDOORMESSE/OUTBACKEXPO - Afholdes 30. november 2022

Efter online-sparringen, i kølvandet på midtvejsworkshoppen, afsluttes forløbet med en fælles Outdoor- 

  messe. Messen er for alle de deltagende virksomheder i sparringsforløbet samt andre udefrakommende  

outdoorvirksomheder, turoperatører og rejsebureauer. Her bliver der eksempelvis mulighed for at fortælle  

om sine produkter og pakker, samt møde nye potentielle samarbejdspartnere.


