
Destination Sønderjyllands 

BIKE FAMILY



Sønderjylland er en fantastisk cykeldestination, hvor sikre cykelstier 
og velbeskrevne cykelruter forbinder området fra nord til syd og  
øst til vest. Senest kommer den nye Nationale cykelrute N8 til at  
løbe igennem Haderslev, Aabenraa og Sønderborg kommune og  
giver cykelinteresserede endnu flere muligheder for at udforske 
Sønderjylland på cykel.  

Der er med andre ord et stor potentiale for at udvikle cykelturismen 
i området og dette potentiale ønsker Destination Sønderjylland at 
styrke ved, at etablere et netværk for aktører, der udbyder produkter, 
der henvender sig til cykelturister. 

I netværket ønsker vi at arbejde med, en fortsat udvikling af cykel- 
turismen i Sønderjylland samt at indgå i et markedsføringssamar- 
bejde for virksomheder, der har fokus på cykelturismen. Netværket 
skal sikre at Sønderjylland er med helt i front, når det kommer til 
cykelturisme i Danmark og henvender sig til aktører, der arbejder 
målrettet og professionelt med at tiltrække og servicere cykelturister 
i Sønderjylland. 
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For at kunne indgå i netværket 
skal deltagerne, derfor opfylde 
følgende krav: 

∙  Være Bed+Bike certificeret   
 (overnatningssteder) 

∙  Kunne bookes via Destination  
 Sønderjyllands bookingportal
 
∙  Have gennemført destinatio- 
 nens online værtskabstræning
 
∙  Linke til temasiden om cykling  
 på Destination Sønderjyllands  
 hjemmeside fra egen hjemme- 
 side  
 
 

Opfylder man disse krav, får man 
adgang til følgende basisydelser: 

∙  Profilering i Sønderjyllandsma- 
 gasinet under artiklen om  
 cykling i Sønderjylland 

∙  Profilering på hjemmesiden  
 under menuen ”Cykelferie”
 
∙  Profilering i fælles kampagne i  
 samarbejde med VDK i Tyskland
 
∙  Profilering i fælles kampagne i  
 samarbejde med VDK i Holland
 
Samlet set har ovenstående kam-
pagner en markedsføringsværdi 
på knap 250.000 kroner.



Netværket vil desuden arbejde med en ordning, så aktører, der 
arbejder med cykelturisme, men ikke er et overnatningssted, har 
mulighed for at indgå i netværket og blive en del af Destination 
Sønderjyllands Bike Family. 

Det er også hensigten at netværket skal arbejde med at tilrette-
lægge en online markedsføringsindsats, der skal finansernes efter 
krone til krone princippet. For hver krone aktørerne lægger i  
markedsføringspuljen investerer Destination Sønderjylland 1 kr.  
i en fælles online kampagne op til maks. 50.000 kr. 

Det er tanken at netværket mødes 2-4 gange årligt og drøfter 
mulighederne for nye tiltag og projekter, der kan være med til  
at fremme cykelturismen i Sønderjylland.
 
Har du lyst til at høre mere om netværket kan du kontakte  
turismekoordinator Hanne Clemmensen på mail hc@dssj.dk 
eller tlf. 81 82 45 63 for en uforpligtende samtale.
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