
 

                                          

Opsamling på B&B-mødet den 30. maj 2016 
 

Fra 8 ud af 10 gæster vil et af de første spørgsmål til værten være: Hvor kan få noget at spise? eller 

kender du et godt spisested her i nærheden? – Det er et helt naturlig spørgsmål som værten gerne 

skulle kunne hjælpe gæsten med. 

Det ville være dejligt om man på én eller anden måde kunne få byens spisesteder til i fællesskab at 

udarbejde en spiseguide som man kan udlevere/vise til gæsterne.  

Guiden bør indeholde faktuelle oplysninger om spisestedets: 

Navn – adresse – telefonnummer. 

Åbningstider (og evt. lukkedage/perioder) 

Hvad type af spisested og hvad man har af specialiteter: (Steak-house. Fiskerestaurant, Kebab, 

Kinesisk restaurant, Cafeteria etc.) 

Evt. tilbudsmenuer  

Guiden kunne evt. også være forsynet med et bykort hvor spisestederne er markeret.     

Hvad er en B&B? 

Lone: 

- Begrebet er flydende – en seng i et privat hus, som man kan leje én dag af gangen. 

- Det oprindelige begreb fra England er ved at blive udvasket i dansk regi. 

- Det kan være svært at få tid til at servere morgenmad, når man driver B&B som en 

sideforretning.  

Plenum 

- Bed&Kitchen – kan man operere med en sådan ordning? 

- BedNoBreakfast – er det en ordning man kan markedsføre? 

- B&B er et udvandet begreb i DK, ikke i udlandet. Så det er uhensigtsmæssigt, at man ikke 

markedsfører sig, som det man markedsfører? 

- Nogle gæster ønsker måske faktisk ikke morgenmad, så de spørger, om de kan sortere den fra 

– og det kan de ikke, hvis man er B&B. 

- Man kan godt markedsføre sig som noget andet end B&B men fx som Bed&Horse, Bed&Bike 

eller Bed&Kitchen. Man skal blot gøre det tydeligt, hvad man tilbyder. 

- Det er vigtigt, at man skærer ud i pap, hvad man tilbyder inkl. eller eksl. I sin pris – og det er 

meget bedre at give kunden et evt. afslag i pris frem for at lægge udgifter oveni grundprisen, så 

som linned, morgenmad mv. 

- Det er en styrke at kende hinanden, så man kan sende gæsten videre til den B&B, som tilbyder 

netop dét, gæsten efterspørger. 

- Lav et kort over, hvor de forskellige B&Ber findes, så man kan henvise gæsten til det rette sted 

– hvis man ikke selv har plads. 

 

 


