
Programmet 

Velkomst ved Per (Zpey)

Præsentationsrunde

Pause med kaffe og rundstykker

Gruppesamarbejde (3 og 3 sammen)

Status på projektet 



Præsentationsrunde 

• Hvordan servicerer du dine lystfiskegæster?

• Hvad er du god til?

• Er der noget du ikke kan hjælpe dine gæster 
med som de efterspørger?



Invitation til samarbejde
- Sammen står vi stærkere

Formålet:
At skabe mere samarbejde og evt. samlede oplevelsestilbud, pakker eller 
events til lystfisketurister på tværs af virksomheder ved Skjern Å for at 
tiltrække nye eller flere lystfisketurister. 

Mål: 
• Vækst (øget omsætning, mersalg, krydssalg, opsalg m.m.) 
• Større brandværdi
• Flere bosiddende

Metode: 
Arbejdsgrupper / netværksmøder / fyraftensmøder (kært barn har mange 
navne;) på tværs af virksomheder



Dit netværk nu 
vs.

Dit potentielle 
netværk



Samarbejdet foregår i en kæde af leverancer 
(Udbud af produkter, services og oplevelser), der 
tilsammen servicerer en given målgruppe for at 

imødekomme deres drømme og ønsker

Overnatning

Attraktion 

Bespisning

Shopping

Transport

Oplevelser



Mål: Vi samarbejder med hinanden for at skabe et 
krydssalg og mersalg, som vi ikke kan skabe alene!

Overnatning

Attraktion 

Bespisning

Shopping

Transport

Oplevelser

Gør det du/I er 
bedst til – og 
kombinere det med 
andre!



INSPIRATION
Gæsterne er glade for at du samarbejder om at:

• Arrangere guidede ture
• Arrangere kontakt med lokale borgere og historiefortællere
• Arrangere kontakt med lokale turismeaktører, ”kendisser”, 

originaler…
• Vise dem hemmelighederne på egnen
• Åbner døre, så de kommer ind bag kulisserne
• Gøre det enkelt at være på ferie: Bagagetransport, børnepasning, 

madkurve, anbefaler hinanden, bruger og viser hinandens 
produkter frem, udarbejder ruteforslag m.m.

• Yder et værtskab så de føler sig ventet og velkomne

= Gode værter



Krydssalg:
Bruge hinandens produkter og oplevelser
Sælge hinandens produkter og oplevelser 

Pakketering med turoperatører:
Medudvikle oplevelsesindholdet
Leverandør af oplevelserne
Provision / god pris til turoperatøren

Pakketering på egen hånd:
Udvikle pakkens samlede indhold
Stå for logistikken, markedsføringen og salget
Stå for administrationen, kommunikationen og afregningen 
mellem alle aktørerne
Medlem af Rejsegarantifonden

3 forskellige muligheder – varierende krav til dig





Winsnes Fly Fishing Lodge
• Founded in 1882, Winsnes

Fly Fishing
• The lodge controls 4 km of 

river
• The lodge has seven guest 

rooms, 
• A pub, 
• A casting pool 
• Fishing tackle store on site.
• Full and half board packages 

with one week fly fishing 
are available, with or 
without guide.



Ringkøbing-Skjern Kulturcenter



Laksens Hus











• Øge udbuddet af ”varer”
(Flere fisk, mere fiskevand, andre natur- og 
kulturoplevelser)

• Øge serviceniveauet til turisten
(Formidling af viden om ”varerne”, 
vejledning, gæstfrihed etc.)

• PR og markedsføring

Status i projektet



Netværksmøde I: Netværk og samarbejde 23. maj 

Netværksmøde II: Idégenerering 21. juni, kl. 8-10

Netværksmøde III: Forretningsplaner og pris 16. august kl. 17

Netværksmøde IIII: Markedsføring og salg 20. september?

Fremtidige møder…



Hvad kunne I tænke jer at mødes om?




