


Team Odsherred og VisitOdsherred.dk 
præsenterer her markedsføringsplan for 

sæson 2016 

Team Odsherred er en selvstændig organisation som har til formål at markedsføre 
Odsherred som turistmål i samarbejde med Odsherreds handels- og 
erhvervsorganisationer, turistforeningen samt Odsherred kommune. 
Se mere om Team Odsherred på www.Visitodsherred.dk/team-odsherred 

 
 
Vi i Team Odsherred arbejder med markedsføringsprojekter, med fokus på hele 
Odsherred.  
Hvilke projekter, der sættes i gang afgøres af repræsentantskabet, hvortil alle 
tilsluttede organisationer har adgang til at komme med ideer.  
Projekterne kan være i form af annoncekampagner, tilrettelæggelse af fremstød i 
ind- og udland , fremstilling af brochuremateriale, postkort, deltagelse på messer 
og meget andet. 
I år har vi netop oprettet en markedsførings-initiativpulje som kan søges af 

medlemmer af Team Odsherred.  
 
 
Medlemskab at Team Odsherred opnås automatisk ved medlemsskab af Rørvig 
Handels- og håndværkerforening, Nykøbing Sj Håndværkerforening, Nykøbing Sj. 
Erhvervsforening, Odden Erhvervsforening, Højby Erhvervsforening, Vig 
Erhvervsforening, Asnæs Centerforening.  
Alternativt kan medlemskab opnås ved indmeldelse i Odsherreds Turistforening. 
 

http://www.visitodsherred.dk/


•Visitodsherred.dk 

•Facebook 

Digitale 
medier 

•Nye stativer. Distribution 

•Se bilag Klynger 

•Danmarkskampagne 

•Sverige og Tyskland Kampagner 

•Destinationsbrochuren 

•Spis godt 

•Kunst og Kultur 
Brochurer 

•Odsherreds Kunstdage 

•Smag på Odsherred i uge 42 

•Jul i Odsherred 

•Velvære i kulden 

•Gode historier 
 

Events 



Sverige og Tyskland: 
Igen i år har vi valgt fokus på det svenske og tyske marked. Og vi styrker 
samarbejdet med VisitNordsjælland yderligere på det svenske marked i 2016 
TEAM ODSHERRED indskyder  ca. 200.000,- kr. i kampagnen. 
Mindstepris for deltagelse: 8.000,- kr. 
Der bliver nedsat en særlig arbejdsgruppe, bestående af virksomheder som ønsker 
at deltage. 
Tilmelding til Ole Jacobsen  oj@odsherred.com eller direkte på telefon  58588045 

 

Kampagner 2016 

Danmarkskampagne: 
2016-kampagnen lægger op til 2 målgrupper 
 
”Det gode liv” for voksne og par, eller uden børn om man vil 
 
”Sjov leg og læring” for familier med børn 
 
Kampagnerne består af et mix af dagbladsannoncer. Politiken, Berlingske, 
lokalaviser på Sjælland, Ekstrabladet og BT, samt annoncering i livsstilsmagasiner 
eksempelvis ”LIME” , samt online og Google adwords. 
Som ”Visit” destination opnår vi nogle meget skarpe priser, som enkeltaktører 
ikke selv kan opnå. 
Kampagneperioden er fra starten af april til midt juli. 
Prisen for deltagelse er fra 5.000,- kr. til 21.000 kr. 
 
Vi afholder særligt kampagnemøde for de som er interesserede i at deltage. 
Mødet afholdes i januar / februar. 
Tilmelding til Ole Jacobsen  oj@odsherred.com eller direkte på telefon 58588045 

 

mailto:oj@odsherred.com
mailto:oj@odsherred.com


Messer 2016 

Team Odsherred planlægger i 2016 at deltage på følgende messer: 
  
ITB – Berlin (Europas største rejsemesse) 
”Ferie for alle”, Herning 
  
 
ITB er især interessant for turistvirksomheder, som ønsker at finde 
samarbejdspartnere, f.eks. udenlandske tur-operatører. Ligeledes er det også 
på fagdagene, at der er mulighed for at komme i dialog med rejsejournalister 
m.m. Fagdagene er onsdag, torsdag og fredag. Lørdag og søndag er 
publikumsdage 
 
  
”Ferie for Alle” er primært en publikumsmesse. Der er allerede én partner 
(Vig-festival) som har ønsket at deltage på en fælles stand for Odsherred.  
 
  
For deltagelse på ITB; kontakt Hans-Jørgen Olsen 
 
  
 
  





 
 

Destinationsbrochuren:  
54.000 stk. i A4-format, 56 sider + omslag + 8 siders kort. 
1-årig egnsbrochure med kortopslag, på dansk, tysk og engelsk 
Distribueres via Danmarksdistributionen til alle turistbureauer i Danmark, på 
messer i ind- og udland og via egen distribution til 60 nye brochuredisplays i 
lokalområdet. 
 
 
Annoncering: Bagside   20.000,- kr. 
  Baginderside 14.000,- kr. 
  1/1 side   10.000,- kr. 
  2/3 side    7.500,- kr. 
  1/3 side    4.100,- kr. 
  Lille modul u / foto   1.200,- kr. 
  DB modul m / foto   2.100.- kr. 
  Kortside annonce    2.100,- kr. 
 
 
Alle annonceringer inkluderer visning på touchskærme og app. 

 
 
 
 
 
 
 
Tilmelding til Ole Jacobsen  oj@odsherred.com eller direkte 
på telefon 58588045, senest 06. november. 

mailto:oj@odsherred.com


SPIS GODT 
 
Det nye og større format, modtages vel blandt vores gæster, det samme 
gælder indstikket med øvrige restauranter og grillbarer. Vi vælger samme 
format igen og krydrer med nye spændende artikler om Odsherreds gode 
råvarer. 
 
Annoncering:  Gårdbutik  Restaurant  
 Bagside   5.800,- kr.  5.800,- kr. * 
 Baginderside 4.800,- kr.  4.800,- kr. * 
 1/1 side   3.900,- kr.  4.200,- kr. * 
 2/3 side  3.000,- kr.  3.300,- kr. * 
 1/3 side  2.200,- kr.  2.500,- kr. * 
       
* Inkl. annonce i indstik.  
  
 Modul i indstikket ”35 spisesteder i Odsherred” 1.200.- kr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alle annonceringer inkluderer visning på touchskærme, www.visitodsherred.dk  
og app. 
 
Tilmelding til Ole Jacobsen  oj@odsherred.com eller direkte på telefon 
58588045 

http://www.visitodsherred.dk/
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SPIS GODT I ODSHERRED 
2016 

Med fokus på Odsherreds lokale råvarer 



Kunst og Kultur 
 
 

Vi præsenterer oplæg på mødet 30. september 

       
     
 
 
  
Alle annonceringer inkluderer visning på touch skærme, 
www.visitodsherred.dk  og app. 
 
 
Tilmelding til Ole Jacobsen  oj@odsherred.com eller direkte på telefon 
58588045  
 
Senest 15. december. 
 
 

http://www.visitodsherred.dk/
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Odsherred kunstdage 2016 
 
Odsherreds Kunstdage 2016   
Ansøgning: Senest 20. oktober 2015  
Deltagerpris: 1.600 kr.* 
Kontakt: Nete Malmholt på e-mail: nete@odsherred.com  
eller tlf. 58 58 80 41 
  
*Ved overholdelse af deadlines vil der kun faktureres 1.400 kr.  
Informationer omkring deadlines samt de særlige deltagelseskriterier 
kan læses på ”NY URL”  
 

mailto:nete@odsherred.com


SMAG PÅ ODSHERRED 2016 
Vi sætter fokus på Odsherreds lokale råvarer 

Folder med aktivitetskalender 
 
Oplag 3.000 stk. 
En tydelig markedsføring af kampagne / tema 
Plakater centrale steder i Odsherred 
Pressemeddelelser og fokus på internettet. 
Annoncering lokalt, regionalt og nationalt 
 
Tilmelding: Senest 1. juli 2016 
Kontakt: Nete Malmholt nete@odsherred.com Telefon 58588041 

 

Lille 
annonce 
850,- kr. 

Stor annonce 
1.350,- kr. 

mailto:nete@odsherred.com


Face book og 
Instagram 

Jeg elsker Odsherred / wir lieben Odsherred 
 
Er for alle os som, uanset om vi er fastboende, landligger eller kort har 
været på besøg i Odsherred.  
Siden byder på dejlige minder, gode historier, anbefalinger og flotte 
billeder. 
Vi afholder jævnlig konkurrencer på siden og alle som har lyst til at gøre 
reklame for egen lokalt forankret virksomhed har her mulighed for at 
donere en gevinst til udlodning. Gevinsten skal have direkte tilknytning til 
Odsherred. 
Alle aktiviteter med turistrelevans og en god fortælling om Odsherred 
poster vi gerne på vores side. Også gerne på vores tyske side ”wir lieben 
Odsherred. 
I forbindelse med større events og arrangementer opretter vi gerne # 
hashtags til Instagram og Twitter 
 
Kontakt 
Nastasja Ernst ner@odsherred.com Direkte telefon 58 58 80 44 

mailto:ner@odsherred.com


Distribution i lokalområdet:  Distribution af ”egen” produktioner til 60 
brochurestativer i lokalområdet. 
Distributionen starter maj og slutter i august, med i alt minimum 9 opfyldninger. 
 
Deltagelse pr. brochure: 5.700,- kr. 
 
Tilmelding: senest 1. november 2014 

Kontakt: Ole Jacobsen. Oj@odsherred.com Direkte 58588044  
 

mailto:Oj@odsherred.com


Minimumsbeløbet for deltagelse i en klyng er 2.500,- kr. pr. virksomhed. 
Af dette beløb kan anvendes 1.250,- kr.  Til køb af markedsføring inden for 
det tema som klyngen arbejder med. 
 
Vil du høre mere om klyngerne, så kontakt turistchef Hans-Jørgen Olsen 
via mail. hjo@odsherred.com 
 

www.klyngeklubbenodsherred.dk/klynger 

KLYNGEKLUBBER 
 
Når du og din virksomhed indgår i en klynge, så er du med i et forpligtende 
samarbejde, som handler om at udvikle og markedsføre. En klynge består 
typisk af 5 – 10 virksomheder, som har en fælles udfordring eller et uudnyttet 
potentiale, som man i fællesskab ønsker at løse 
 
Som medlem af en klynge får du en række muligheder og forpligter dig 
samtidig til at arbejde aktivt i klyngen. Medlemmerne af den enkelte klynge 
bestemmer i fællesskab aktivitetsniveauet . VisitOdsherred stiller en 
klyngekonsulent til rådighed for op til 4 møder i den enkelte klynge pr. år. 
Som udgangspunkt dannes de klynger som minimum 5 virksomheder ønsker 
Vi forventer i 2016 at arbejde med følgende klynger: 
 

Fødevarer 
Lystfiskeri 
Særlige feriesteder 
Erhvervsturisme 
Geopark turisme 
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