Bed+Bike er en certificerings- og markedsføringsordning, der forsyner overnatningssteder og øvrige
cykelturismeaktører med alt, der skal bruges til at opnå succes indenfor cykelturismen i Danmark. Du kan
vælge forskellige pakker, afhængig hvor stor grad du ønsker at arbejde med cykelturisme. Den nye
Bed+Bike Sport certificering sikrer dig ydermere synlighed overfor den voksende gruppe af mountainbikeog landevejscykelturister.

Bed+Bike Basis

Bed+Bike Sport

Bed+Bike Premium

2.000 kr. (ex. Moms)

1.200 kr. (ex. Moms)

3.500 kr. (ex. Moms)

Hvad får du?













Bed+Bike logo online og
offline.
Fast synlighed på
www.bedplusbike.dk/de
Oprettelse i Bed+Bike app
Fordelagtig pris på
annoncering i Aktiv Danmarks
magasin ”Din aktive ferie”
(oplag: 20.000 Distribution i
Danmark og Nordtyskland)
Mulighed for at deltage i
kurser og workshops om
cykelturisme
Aktiv Danmarks nyhedsbrev
med tips og tricks samt
markedsføringstilbud
Deltagelse i VisitDenmarks
online cykelkampagne rettet
mod det tyske marked (op mod
40.000 unikke visninger)
Deltagelse i VisitDenmarks
cykelkampagne på det tyske
marked (visning af dit
overnatningssted på
Danmarkskort) Trykt udgave.
Oplag: 50.000 Distribution via
RadWelt

Hvad får du?

Hvad får du?

Kan tilkøbes til Basis abonnent:

Fordelene ved basis samt:



Særligt skilt med Bed+Bike Sport





Synlighed på særlig Bed+Bike
Sport underside på
www.bedplusbike.dk





Filtrering som særligt Bed+Bike
Sport sted på
www.bettundbike.de




Gratis tilvalg af Bed+Bike Sport
såfremt kriterierne opfyldes
Invitation til
”Turismefremmedage” og
Company Days
Mulighed for messedeltagelse i
Danmark, Tyskland og Norge
Mulighed for tilkøb af
pressebesøg og blogger ture

Hvilke kvalitetskrav gælder?
Kvalitetskrav til Bed+Bike








Gæster er velkomne til at blive kun én nat
Stedet tilbyder sikker opbevaring af cykler
Det er muligt at tørre vådt tøj samt udstyr
Det vigtigste værktøj er til rådighed for simple
cykelreparationer
I tilfælde af alvorlige skader på cyklen henvises til
nærmeste cykelforhandler
Tilgængeligt informationsmateriale; lokale cykelkort
og ruter, køreplaner til bus og tog
Mulighed for at bestille sund morgenmad

Ekstra services, hvor to af følgende skal tilbydes











Kvalitetskrav til campingpladser med Bed+Bike










Separat område for cyklister og andre gæster
som ikke medbringer et motorkøretøj – hvor
motorkøretøjer ikke må komme
Fladt og let tilgængeligt område til opsætning
af telt
Cykelparkering tæt på teltområdet, som gør det
muligt at holde øje med cyklen
Ingen ekstrabetaling for at medbringe cykel på
pladsen
Det er muligt at tørre vådt tøj samt udstyr
Det vigtigste værktøj er til rådighed for simple
cykelreparationer I tilfælde af alvorlige skader
på cyklen henvises til nærmeste
cykelforhandler
Tilgængeligt informationsmateriale; lokale
cykelkort og ruter, køreplaner til bus og tog

Information om ankomst med offentlig transport.
Shuttle-service for gæsterne til og fra
overnatningsstedet
Udlejning af kvalitetscykler
Dagsture for cyklister
Bagagetransport fra sidste og/eller til næste
overnatningssted
Mulighed for at booke online
Vigtige reservedele
Information om næste overnatningssted
Madpakke
Gæstebog for cyklister

Ekstra services på campingpladser, hvoraf to af









tilbydes
Lagerrum ellerfølgende
sikret rumskal
til cykler
Borde og stole på teltområdet
Mulighed for at tilberede mad
Adgang til køb af nødvendige forsyninger, såsom
energidrikke og energibarer
Vejen til teltområdet er tilstrækkeligt belyst
Information om andre nærliggende cykelvenlige
campingpladser
Udlejning af kvalitetscykler
Mulighed for at leje telt, campere, hytte etc.

Kvalitetskrav til Bed+Bike Sport
Bed+Bike Basis krav SKAL være opfyldt.










Opbevaring af cykler i indbrudssikret lokale, hvilket betyder at lokalet skal indeholde indbrudssikrelåse.
Udlevering af lokal vejrudsigt
Adgang til køb af energifuld mad og drikke
Adgang til vaskemaskine eller vaskeservice
Adgang til vaskeområde til cyklen
Adgang til værktøj og specialværktøj
Personalet leverer lokal viden om specialbutikker som fører reservedele
Overnatningsstedet skal på deres hjemmeside eller i deres markedsføringsmateriale oplyse, hvis de primært
henvender sig til mountainbike- eller racercykelgæster eller begge dele.

Kvalitetskrav for destinationer og bureauer.
Generelt

Cykelturisme skal være i fokus på destinationen/bureauet og prioriteres i
organisationens markedsføring. Cykeloplevelserne i egnen skal vedligeholdes og
videreudvikling af cykelpakker og oplevelser tilstræbes.

Overnatningstilbud

I destinationen er der overnatningssteder, som lever op til kvalitetskravene for
Bed+Bike overnatningssteder, herunder campingpladser.
Destinationen/bureauet opfordres til at sprede kendskabet om Bed+Bike
certificeringen blandt det lokale erhverv med henblik på at skabe en stærk
cykeldestination med et bredt udvalg af cykelvenlige overnatningssteder.

Cykeludlejning

Destinationen/bureauet skal kunne vejlede omkring cykeludlejning eller skal selv
tilbyde det.

Rutebeskrivelse og cykelkort

Destinationen/bureauet skal kunne tilbyde en oversigt over cykelruter og
eventuelle rutebeskrivelser i egnen fysisk eller digitalt. Rutebeskrivelse og kort
bør være udformet på dansk og engelsk. Yderligere sprog er et plus.
For kvalitetsmærkede medlemmer, der producerer cykelkort og tilhørende
rutebeskrivelser, skal beskrivelserne indeholde følgende:
 Bed+Bike certificerede overnatningssteder
 Indkøbsmuligheder
 Overnatningssteder (Bed+Bike certificerede overnatningssteder markeres
med det officielle logo)
 Spisemuligheder (kroer/restauranter, caféer, cafeteriaer osv.)
 Cykelværksteder
 Seværdigheder
 Toiletter
 Badestrand(e)
 Borde & bænke langs ruten

Øvrige anbefalinger til
destinationen/bureauet












Tilbud eller salg af områdets cykelkort.
Personalet eller tilknyttede personer til destinationen/bureauet skal kunne
rådgive om målgruppe og vejforhold for cykelruterne i området.
Destinationen/Bureauet skal have cykelferierelevante informationer på sin
hjemmeside på dansk, tysk og engelsk inkl. omtale af Bed+Bike og link til
www.aktivdanmark.dk.
Information om lokale forhold:
Forslag til éndagsture i området
Tog-, bus- og færgeplaner
Adresser, åbningstider og tlf.nr. på de nærmeste cykelsmede,
cykeludlejningssteder og spisesteder
Dagens vejrudsigt
Information om andre kvalitetsgodkendte overnatningssteder i cykeltemaet i
området

Medlemsfordele for Bed+Bike destinationer og bureauer.
Destinationer og bureauer kan blive certificeret Bed+Bike Premium medlem, såfremt
ovenstående kriterier opfyldes.












Bed+Bike logoet på eget markedsføringsmateriale online og offline.
Opklæb med Bed+Bike logo.
Synlighed med Bed+Bike logo ved annoncering i Bed and Breakfast-guiden (trykt udgave) og på
www.bedandbreakfastguiden.dk.
Fordelagtig pris på annoncering i Aktiv Danmarks magasin ”Din aktive ferie” (oplag 20.000. Distribution i
Danmark og Nordtyskland).
Mulighed for at deltage i kurser og workshops om cykelturisme.
Aktiv Danmarks nyhedsbrev med tips og tricks samt markedsføringstilbud.
Deltagelse i VisitDenmarks online cykelkampagne rettet mod det tyske marked (op mod 40.000 unikke visninger,
som leder videre til din hjemmeside).
Invitation til ”Turismefremmedage” og Company Days med Dansk Turismefremme
Mulighed for messedeltagelse i Danmark, Tyskland og Norge
Mulighed for tilkøb af pressebesøg og bloggerture
Adgang til nye analyser og information om cykelturisme

