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Den aktive ferie har det godt!
- 100 virksomheder er nu med i Bed+Bike

Aktiv Danmark, som markedsfører og udvikler virksomheder og destinationer inden for aktiv ferie, har haft
en klar medlemsfremgang i 2014. Medlemsfremgangen skyldes flere forhold, men især cykling og den nye
Bed+Bike ordning har været en succes. Marketing- og salgschef i Aktiv Danmark Peter Graversen udtaler:
”Et nyt tiltag, som har haft succes og indvirkning på fremgangen, er vores Bed+Bike ordning. Målet var at få
80 overnatningssteder med i 2014, og det mål har vi nået, da vi nu har over 100 Bed+Bike
medlemsvirksomheder. Vi er glade for vores generelle fremgang, og vi værdsætter, at så mange af vores
eksisterende medlemmer har taget godt imod tiltaget, og at arbejdet med aktiv ferie vinder frem.
Derudover er vi selvfølgelig begejstrede for de nye medlemsvirksomheder.”
Cyklen er ofte det foretrukne transportmiddel på ferien, og flere destinationer gør et stort arbejde for at
tiltrække cykelturister. Bed+Bike er blevet indført i samarbejde med projektet Powered By Cycling:
Panorama, og den generelle udvikling og positive omtale af cykelturisme og outdoor turisme påvirker helt
sikkert også Bed+Bike’s fine start i Danmark. Bed+Bike er i tråd med den udvikling som Center for
Landdistriktsforskning foreslår i den nye udgivelse ”Landdistrikternes potentiale for outdoor turisme” 1,
hvori fornyelse og ekspansion nævnes som vigtige elementer. Peter Graversen udtaler:
”Bed+Bike konceptet kommer fra Tyskland, og Bed+Bike er udbredt i lande som Østrig, Schweiz, Polen og
Sverige, hvor ordningen tiltrækker mange cyklende gæster – næsten 6000 overnatningssteder er med i
konceptet. Derfor vurderede vi, at det ville være oplagt at indføre i Danmark. Bed+Bike-certificeringen
indikerer, at man som gæst kan forvente kvalitet hos overnatningsstederne. Man kan bl.a. få vejledning om
de bedste ruter, sikker opbevaring af cykler, sund morgenmad og meget mere på cykelferien. Ordningens
succes forpligter, og vi føler os klar til det forsatte arbejde i samarbejde med turisme Danmark og vores
europæiske samarbejdspartnere - Bett+Bike i Tyskland”.
Bed+Bike ordningen skal videreudvikles, og målet for 2015 er at nå op på 150 medlemmer. Det vil i 2015
betyde endnu flere markedsføringsfordele og muligheder for medlemmerne, så de mange cykeloplevelser
og de bedste overnatningsmuligheder bliver set af turister og andre gæster.
Yderligere Info: Aktiv Danmark har siden 2013 fungeret som netværk under Dansk Turismefremme. Dansk
Turismefremme er en interesseorganisation for aktører og organisationer, der arbejder med lokal turismeudvikling.
Kerneområderne er gæsteservice, markedsføring samt relationer og netværk.

For yderligere information kontakt: Dansk Turismefremmes bestyrelsesformand: Anne-Mette Knattrup:
Tlf. 23 23 92 28, formand@danskturismefremme.dk
Eller: Peter Graversen, Aktiv Danmark: Tlf. +45 52 58 36 50, pg@danskturismefremme.dk
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