


• Turismeerhvervet på Fyn er hårdt presset af Corina-situationen. Turismeomsætningen 
udgør 7,4 mia. kr. på Fyn (2017) og beskæftigede 10.000.

• Det er nødvendigt med en fælles fokuseret indsats fra alle de fynske kommuner, for at 
sikrer beskæftigelsen i det fynske turismeerhverv, på såvel kort som lagt sigt.

• Formål med indsats:
1. Genstarte turismen på Fyn, herunder Odense.
2. Sikrer at Fyn også på den lange bane er en attraktiv rejsedestination for danskere.

• Usikkerhed er et grundpræmis. Der arbejdes ud fra en forudsætning om, at mindst 100 
mennesker må samles i juli måned.



• Præmissen er klar: Stort set alle danskere forventes 
at holde ferie i DK.

• Turismeerhvervet er i knæ og har brug for 
omsætning hurtigst muligt når DK åbner.

• Der er reel fare for at mange danskere vil blive i 
hjemmet, male carporten og tage enkelte 
endagsudflugter – det er ikke nok hvis vi skal redde 
turismebranchen!

• Der er brug for at inspirere danskerne til samme 
forbrug/ferietype som på en udlandsferie.

• En fælles indsats på produktudvikling og 
markedsføring er afgørende for vi kan konkurrere 
med andre landsdele.



Genstart Fyn:
Alt hvad du savner. Samlet på én Ø.
Oplevelser og ferie på Fyn –



Forretningsområder

Kyst og natur Outdoor

Kultur og storby 



Kultur & storby:

• Gastro
• Kunst
• Historie
• HCA
• Børneoplevelser
• Arkitektur
• Caféliv

Kyst & natur:

• Strande
• Ø-havet
• Camping
• Feriehuse
• Afslapning
• Natur
• Sejlads

Outdoor:

• Lystfiskeri
• Cykling
• Vandring
• Dykning
• Kite surf
• Kajak
• havsvømning

Forretningsområder: 
Potentielle undertemaer



National 
kampagne

Fælles fynsk kampagne
- brede budskaber

Målrettede budskaber

Det første kampagnetryk bliver lagt i en fælles 
national kampagne for ferie i Danmark

Samtidig går den fynske kampagne i 
luften
- som skal give grund til at vælge Fyn

Herefter re-targeteres 
interesserede målgrupper med 
specifikke fynske produkter



Danmarks-
kampagne

Overordnet rammefortælling for Fyn

Kampagner for Fyn

Oplevelser / Produkter

Local-hood initiativer

En del af fælles national kampagne Fælles fynsk kampagne

Kyst & natur Kultur & storby Outdoor

Involvering af borgere Happenings Service
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”Målet er jo, at vi allesammen skal trække i samme retning og 
få de danske turister til Fyn. Der kommer til at være et kæmpe 
udbud, men jeg synes faktisk, at vi har meget at tilbyde på Fyn”.

 ”Vi skal slå på de enorme styrker, som vi har på Fyn og som måske 
også kan være ekstra vigtige i denne tid. Vi har nemlig rigtig god 
plads og en fantastisk natur. På den måde er det meget bedre at 
tage til Fyn end til steder som Løkken eksempelvis”.

”Vi ønsker at deltage aktivt i de fælles bestræbelser, der måtte gavne den 
fynske turisme. Især i denne tid, hvor forudsætningerne er anderledes. Vi 
glæder os derfor til at høre, hvordan vi kan indgå i et samarbejde 
omkring tiltag der kan styrke de fælles indsatser”.



Genrejs Fyn - marketingplan 

Marketing

3 hovedspor:
• Kyst & natur
• Kultur & storby
• Outdoor

Uge 17:
Udvikling af 
kampagnespor 
indenfor hvert 
hovedspor

Uge 17:
Input fra 
arbejdsgrupper 
og visit-bureauer

Uge 18:
Udarbejdelse af 
mediaplan + 
content

Uge 19:
Kampagner klar til 
eksekvering



Er der opbakning 
til retningen?

Hvor ambitiøse kan vi 
tillade os at være?

Anbefalinger og 
opmærksomhedspunkt
er?
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