
Feriemagasinet er din direkte vej til mere end 1 million mulige gæster

Tegn en annonce i Feriemagasinet 2017 
og en indstiksannonce i tillægget til Politiken og Jyllands-Posten

Spørgsmål: Ring til Maria på tlf. 86590005.

Eller kig ind til en kop kaffe og en snak.

Vi vil gerne være behjælpelige med at markedsføre dig, din virksomhed og Samsø, 

tiltrække flere gæster og derved skabe et mersalg for dig.

Samsø Feriemagasin
2017  

Samsø
Feriemagasin 2017

Samsøs    herligheder

Samsø
 Smukkest

Hvis du bestiller en 

indstiksannonce og har 
sendt alt nødvendigt 

information inden 

deadline, så er du med i 

lodtrækningen om en god 
flaske champagne. 



Samsø
Feriemagasin 2017

Samsøs    herligheder

Samsø
 Smukkest
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 Natur og oplevelser
Det virker, det dér Samsø. Nyd jeres ferie. 
Det bliver helt sikkert alletiders
                             Frida Paustian, journalist

“
”

Det ruller
Lige ved siden af Samsø Skole, øens nye kultursal og biblioteket 
ligger et sandt himmerige for actiontossede børn i alle aldre – 
Samsøs nye skatepark. Nybegyndere kan tage en stille trilletur 
på den silkebløde beton, mens vovehalsene kan kaste sig over 
ledges, quarterpipes, bumps osv. Banen er designet af ægte 
skatespecialister, så der er tænkt på alle detaljer. Skateparken 
har åbent hele året og er gratis at benytte.

Så til hest
Godt placeret i sadlen på en sød islænderhest har I et ene-
stående udgangspunkt for at opleve Samsø på en helt særlig 
måde. Uanset om du er trænet rytter eller aldrig før har 
været i nærheden af en hest, kan du være sikker på en tryg 
og spændende oplevelse. På Samsø tilbydes såvel længere 
rideture som trækketure med dygtige undervisere ved siden. 
Priserne starter ved kr. 75,- for en trækketur og kr. 250,- for 
en ridetur i naturen. 

        Find mere information om disse og mange flere børne- og 
familieaktiviteter på www.visitsamsoe.dk

Verdens største labyrint
Verdens største labyrint ligger lige nord for Nordby. Man 
finder vej gennem labyrinten ved brug af en stifinder – et 
hæfte med en række spørgsmål, der, hvis man svarer rigtigt, 
fører en gennem labyrintens mange T-kryds. Der er stifindere 
inden for mange kategorier og sværhedsgrader, eksempelvis 
ordsprog og Harry Potter. 

Hele familien 
på banen
Har du aldrig holdt en golfkølle 
i hånden, så har du mulig-
heden på Samsø Golfklubs 
herlige 9-hullers bane, som 
alle kan benytte. Greenkeeper 
Thomas Friis-Pihlkjær vægter 
den lille ”begynderbane” 
meget højt: ”En tur på Samsø 
Golfbane skal altid være en 
god oplevelse. Vi håber jo, 
at første gang skal blive til 
mange flere.” Pay & play-ba-
nen har åbent fra solopgang 
til solnedgang næsten hele 
året. Det koster kr. 75.- pr. 
voksen og kr. 38.- for juniorer, 
at spille en runde og man kan 
leje udstyr for kr. 75,-, som to 
personer kan dele. 

Me Tarzan, 
you Jane
Møllebakken i Tranebjerg har 
i mere end 100 år fungeret 
som møde- og feststed for 
samsingerne, og den gamle 
bakke rører fortsat på sig. 
Sidste år beskar og 
fjernede man en 
del træer, så man 
fra vandtårnet nu 
har en mageløs 
udsigt over det 
meste af sydøen. 
Samtidig blev der 
anlagt en smuk, 
udfordrende og 
sjov tarzanbane, 
hvor hele familien 
kan træne balan-
ce og adræthed. 
Tarzanbanen har 
åbent hele året og 
er gratis at bruge.

Dyk ned i 
historien
Samsø rummer hele 
danmarkshistorien i miniformat, men det kan være svært 
sådan at begribe, hvad der foregik i gamle dage. Det kan et 
forløb i HistorieUniverset hjælpe med. Gennem fortælling 
og historiske eksperimenter får børnene (fra otte år) på en 
sjov og inspirerende måde indsigt i, hvorfor en bestemt be-
givenhed fandt sted, og hvor man kan finde spor efter den 
i landskabet. Der er ni guidede forløb, som varierer dagligt 
i løbet af sommerferien. Et forløb varer ca. 1½-2 timer, og 
koster kr. 60,- pr. barn. 

Samsøs natur helt tæt på
Du kan helt gratis låne en Krible Krable rygsæk fuld af 
spændende udstyr som lupper, terrarium, insektnet, bøger, 
sorteringsbakker og meget andet. Rygsækken er udarbejdet 
af Naturvejlederforeningen med støtte fra Nordea-fonden, 
og den kan lånes hos VisitSamsø i Tranebjerg hele året. 

På Samsø kan du og din familie holde en spændende ferie med masser af oplevelser 

Syv forslag til børnene
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 Smag på Samsø

Et af mine første stærke gastronomiske minder er fra Samsø. Jeg 
var ikke ret gammel, men alligevel står en middag på Ved Kæret 
meget klart i erindringen; de kraftige smage, de spændstige, lo-
kale grøntsager og Søren Ørums hjertevarme måde at præsentere 
dem på. Jeg kan ærligt sige, at det var en af de oplevelser, der gør, 
at jeg i dag har mad som min altoverskyggende interesse. 

Søren Ørum var dog mere eller mindre alene dengang – det 
er han ikke mere. I dag er det et luksusproblem at finde et sted at 
spise på Samsø, for hvilket skal man dog vælge, når de alle er så 
gode? Havde nogen for 10-15 år siden sagt, at man kunne fylde 
en hel uge ud med restaurantbesøg på Samsø, havde de fleste nok 

moret sig gevaldigt. I dag er det en realitet. 
Råvarerne har egentlig altid været der. Samsøs sandede jorde, 

hvor aspargesene trives, det milde klima til fordel for kartofler og 
bær og de brede vidder, hvor gutefår og dyrevildt kan gnaske og 
gumle for til sidst at ende på vores tallerkener; men fortællingen 
om de gode råvarer og de rigtige folk til at tilberede dem mangle-
de. Heldigvis kan en række unge kokke nu se potentialet i Samsøs 
råvarer, og flere af de dygtige folk har bosat sig på øen, fordi vejen 
fra jord til bord er så kort, hvilket giver mulighed for at arbejde 
med en friskhed, som er meget svær at efterleve i de store byer. At 
kokkefaget i høj grad er skiftet fra at være sæsonarbejde til at være 

Vi bor midt i et skatkammer af friske råvarer. 
Samsø er simpelthen kokkenes paradis på jord
                              Søren Ørum, kok

“
”

Hvis man selv tror på sit potentiale, er det nemmere at overbevise andre om, at man 
har et. Det er som om, at samsingernes tro på egne råvarer og kulinariske evner er 
eksploderet i løbet af de seneste 10-15 år, og i dag bliver de friske asparges, det mør-
ke lammekød og de funklende røde jordbær præsenteret med en stolthed, der gør, at 
øens gæster for alvor begynder at se potentialet i Samsø. 

En samsk 
madrevolution

af mere permanent grad gør også, at stabiliteten er vokset, fordi 
det er de samme dygtige folk, der år for år videreudvikler på de 
lovende koncepter, man finder rundt omkring på øen. 

Antallet af råvareproducenter er også steget markant. Tror man 
ikke på det, så slå et smut forbi Smagen af Øen i Ballen. Da in-
dehaver, Lars Damgaard Hansen, åbnede i 2008, havde han fire 
samske producenter på hylden – i dag har han over 30. Der er 
afsætningsmuligheder for de gode varer, og det er også en vig-
tig del af udviklingen. Interessen udefra bliver større og større. 
Turister planlægger deres ferie efter den årlige råvarefestival, og 

Tranebjerg rammes af decideret trafikkaos, når der er ”Samsøs 
bedste kartoffelmad” på programmet. Samsø er for alvor blevet 
ramt af interessen for kvalitetsfødevarer og gode restauranter, og 
det bedste er, at vi – tror jeg – endnu kun har set begyndelsen. 

Rasmus Palsgård er madanmelder på magasinet 
gastro, mad- og vinskribent for en række andre 
magasiner og dagblade samt foredragsholder 
om den gastronomiske scene i Danmark.

Vidste du...
At Samsø har tre restauranter, 

der er nævnt i White Guide,  
der er en guide over de 

bedste restauranter i Norden

!

Af Rasmus Palsgård
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 Sov godt på Samsø

samsonattely.dk

Lyst, enkelt og charmerende ....

Samsø Nattely      samsonattely.dk      post@samsonattely.dk
86596636     Svanevej 1      Pillemark      8305 Samsø
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www.vesborgfyr.dk  |  info@samsoe-ferie.dk  |  +45 26 85 86 83  

 Vesborg Fyr Ferieboliger
Ferie ved havet med Danmarks bedste udsigt

Vågn op til bølgernes skvulpen, natur, ro 
og historiens vingesus. Book en feriebolig 
ved Vesborg Fyr, opført i 1858 på det, der i 
middelalderen var et af landets største voldsteder 
– Valdemar Atterdags Borg.

Ved Vesborg Fyr finder du fire smagfuldt indrettede 
ferieboliger (hhv. 1, 2 og 3 dobbeltværelser) af 
høj standard og med kort gåafstand til stranden. 
Fyrmesterhuset og udsigtspavillonen byder 
endvidere på havudsigt så langt øjet rækker. På 
vores hjemmeside finder du yderligere info om 
de enkelte ferieboliger. 

Ferieboligerne ved Vesborg Fyr udlejes i 
højsæson på ugebasis fra lørdag til lørdag og 
i ydersæson også som miniferie fra torsdag 
til søndag. Ved booking af to eller flere af 
ferieboligerne gives der rabat. 

“Brundby Hotel er ikke en del af nogen kæde, 
men det har fået 6 hjerter af de fleste!”

❤❤ ❤❤ ❤❤ ❤❤ ❤❤ ❤❤ Poul Krebs

Værelser • Restaurant • Koncerter • Selskaber • Café Pandekagehus
www.brundby-hotel.dk  •  tlf. 86590011

Velkommen på Samsø !

Bed & Breakfast i Mårup
2 værelser med eget bad  •  Søndenbysvej 7  •  Tlf. 20 18 38 90    

Kendt fra TV2 som et af Danmarks dejligste badehoteller

• Individuelt indrettede værelser med bad og toilet
• Helles berømte morgenmad – og det er med i prisen
• Miniferier og weekendophold med spisning på  

vores Restaurant SAK
• Greenfee rabat til Samsø Golfklub
• Nyrenoveret byhus lige midt i Ballen udlejes på ugebasis

Se mere og book på sommerhotel.dk 
Eller du kan ringe eller maile til Helle

Vi glæder os til at se jer på Det lille Sommerhotel

Med Sommerhilsen Helle

Det lille Sommerhotel • Åvej 15-17, Ballen Havn • 8305 Samsø

tlf (+45) 20140179 • helle@sommerhotel.dk • www.sommerhotel.dk

www.feriecentersamso.dkStensbjergvej 6, Kolby • 8305 Samsø 
Tlf. 8659 6868 • Email: info@feriecentersamso.dk

Familieferie • Fest • Teambuilding 
Camping • Bowling og meget andet!
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 Smag på Samsø

Ilse made
Hotellet ved kilden

Ilse mades restaurant tilbyder en 
lækker ”fixed” to-retters aftenmenu 
af friske råvarer

Bordreservation nødvendig 
inden kl.15

Seating mellem 18.30-19.30

Ring for at høre menu/tema 
for aftenen.

Kagebord hver søndag.

Åbningstider:  
Aftenservering 15. April – 23. okt.
Ring for frokost. Tirsdag lukket

Vesterløkken 16  •  8305 Samsø  
Tlf. tlf 86591659  •  www.ilsemade.dk

Ilse made - Restauranten ved kilden

www.restaurant-dokken.dk

Åbningstider
Frokost:  12.00 - 14.00
Aften: 17.30 - 21.30

Flot restaurant på Ballen Havn med fantastisk havudsigt
Nyd en af vores klassiske retter på den 

solbeskinnede terrasse

Øens hyggeligste betjening

Plads til over 150 personer
Diskotek hver lørdag
Aldersgrænse 18 år

Restaurant Dokken

For bordbestilling ring

86 59 10 72

Den Gamle Butik
S M A G E N  A F  Ø E N

  www.smagenafoen.dk • Tlf. 86596665

I den stemningsfulde gamle købmandsbutik på havnen i Ballen, 
har vi samlet alt, hvad der bliver  produceret af specialiteter 

og delikatesser på Samsø. 
Vi har produkter fra mere end 20 lokale producenter.

NYHEDER
Pølser og røgvare fra Samsø Naturkød, samt røget fasanbryst, og 
dyrekølle samt pølser fra fritgående dyr fra Brattingsborg Gods.

Butikken har åbent 361 dage om året.

Nyd din frokost eller aftens-
mad indendørs eller udendørs 
på vores skønne terrasse lige 
ud til Ballen Havn.

Vi arbejder med øens bedste 
råvarer og alt er lavet med 
kærlighed.

Kig ind for en smagfuld 
oplevelse

Ballen Havn
Tlf. 8659 1018

www.skipperly.dk

www.feriecentersamso.dk

Familieferie 
Fest 
Teambuilding 
Camping 
Bowling 
og meget andet!

Morgenbuffet 
frokost og 

aften-/grillbuffet

Stensbjergvej 6, Kolby • 8305 Samsø 
Tlf. 8659 6868 • Email: info@feriecentersamso.dk

Inkl. fri softice!

Smediegyde 2 Nordby • Tlf. 51 94 50 62
www.vedkaeret.dk

Åben fra påske til 
efterårsferien for a la 

carte samt hele året for 
selskaber og 

mad ud af huset 

Charmerende 
værtskab, 

hjertevarm 
atmosfære og 
samsk velsmag

For specifikke 
åbningstider se...

Øens værtshus Skægsholm, Tranebjerg
Billard - Dart                                     Tlf. 86590027

Don Juan
Hyggelig italiensk restaurant

Spændende menukort med 

kødspecialiteter, fisk, pastaretter 
og hjemmelavede pizzaer

Også som take away

Slagterivej 4, Ballen
Tlf. 8659 0705

Café & Bageri
Strandvejen 81 | www.bageriet.net | +45 86590644

Find os på Facebook         BAGERIET Samsø

Feriemagasinet

• Skal sikre, at gæsten får øje på Samsø som 

destination.

• Skal gøre gæsterne opmærksom på din  

virksomhed.

• 14,6% har brugt Feriemagasinet til at vælge 

Samsø som feriemål.

• 78,2% af fritidssamsinger svarer godt eller  

meget godt til, om Samsø Feriemagasin  

inspirerer til at vælge Samsø som destination.

• 45,3 % af feriegæsterne og 43,1% af fritids-

samsingerne bruger Samsø Feriemagasin under 

opholdet.



Samsø
Feriemagasin 2017

Samsøs    herligheder

Samsø Smukkest

I 2016 var en særudgave af Samsø Feriemagasin på 36 sider 
med som indstik i Jyllands-Posten og Politiken. Resultatet var 
en enorm vækst i trafikken på www.visitsamsoe.dk og efterføl-
gende mange feriegæster.
 
Grundet den massive succes i 2016, planlægger vi igen i 2017 
et indstiksdistribution gennem både Jyllands-Posten og 
Politiken. Magasinet rammer dermed en meget attraktiv 
læserskare på mere end 580.000 personer.
 
Sådan kommer du med
En annonce i indstiksudgaverne forudsætter køb af  
annonce i det store magasiner. Annoncestørrelsen i disse ma-
gasinudgaver bestemmer størrelsen på annoncen i indstikket.
 
Du tilvælger indstik samtidig med tilmelding til pulje og annon-
cering i de store magasiner på: www.visitsamsoe.dk/puljen.
 
Prisen
Det koster kun kr. 4.000,- + moms pr. annonce at komme med i 
de store indstiksindsatser. En kontaktpris på 0,007 kroner. 

Nu ud til mere end 580.000 læsere 
for kun kr. 4000,- ekstra.

Indstikket fra Visit Samsø har imponerende flotte resultater!  

Erindring

Branding

Kontaktintention

86%

72%

60%

Af dem som erindrer/har læst:

Købsintention 14%

Visit Samsø ønskede at øge kendskabet til Samsø og få flere 
besøgende på Samsø. 

Indstikket fra Visit Samsø har leveret imponerende resultater! 
Faktisk så imponerende at det er en af de bedste resultater som 
Jyllands-Posten har målt af et indstik. 

√ Erindring
• Næsten alle af Jyllands-Postens læsere kender Samsø.
• 86% kan huske at have set indstikket fra Visit Samsø.

Af dem som kan huske at have set indstikket fra Visit Samsø:
√ Branding

• Over halvdelen mener, at indstikket har brandet Samsø 
positivt

• 32% synes bedre om Samsø på baggrund af indstikket.
√ Kontaktintention

• 72% vil tage kontakt til Samsø på baggrund af indstikket
√ Købsintention

• 14% vil besøge Samsø på baggrund af indstikket. 

Kilde: Ad Insight, Jyllands-Posten i samarbejde med Webpol, 498 interviews, februar 2016.

En analyse foretaget af Ad Insight viste, at vores 

indstikskampagne var den langt den mest ef-

fektive, der er blevet målt for Jyllands-Posten. 

Bl.a. ville 72 procent af læserne tage kontakt til 

Samsø på baggrund af indstikket, hvor gennem-

snittet for 500 målte indstik er 35 procent. 

Antal sessioner totalt steg med 485,75 %

Antal brugere totalt steg med 475,31 %

Trafik fra København steg med 989,83 %

Trafik fra Aarhus steg med 498,21 %

Trafik fra Roskilde steg med 706,25 %

Trafik fra Odense steg med 945,45 %

Trafik fra Lyngby steg med 1.380,00 %

3619 personer deltog i vores læserkonkurrence

Efter indstikket i 2016 så vi, at 
trafikken på www.visitsamsoe.dk 
eksploderede. 



Fakta

Samsø Feriemagasin udgives i 2017 for 10. gang af 

Samsø Markedsføringsudvalg.

Feriemagasinet udkommer på 3 sprog: Dansk, tysk, og 

engelsk. I 2017 er alle magasiner på 88 sider. Magasinet 

indeholder spændende artikler, aktivitets-, overnat-

nings- og spisemuligheder, kunst og kultur, kort over 

Samsø samt meget andet.

Samsø Feriemagasin er det eneste magasin om Samsø, 

der distibureres uden for Samsø. 

Vi sender Feriemagasinet til tæt på 100 turistkontorer i 

hele Danmark.

Med en annonce i det store magasin bliver du også vist 

på det relevante oversigtskort i magasinet.

Prisen inkluderer:

Hjælp til layout af annonce, oversættelse til tysk og 

engelsk samt fremsendelse af 1 korrektur.

Annoncemateriale leveres som:

Tekst på e-mail eller Word fil.

Billeder som jpg i min. 300 dpi.

Logoer som eps eller ai.

Materiale produceret i Publisher kan ikke benyttes.

Færdigt trykklart materiale:

Leveres som trykklar pdf uden skæremærker. 

Print af annoncen medsendes.

Ved levering af trykklart annoncemateriale har annonce-

tegner det fulde ansvar for korrekt leveret materiale.

Bestilling:

Du bestiller din annonce på:

www.visitsamsoe.dk/puljen senest den 

12. september 2016.

Materiale til annonce og trykklare annoncer skal  

afleveres senest den 20. september

Har du spørgsmål til indstik, målgrupper, læsertal etc.,  

er du meget velkommen til at kontakte Jacques på  

aujrkn@samsoe.dk eller telefon 8659 0005.

Priser

Annoncepriser og formater (BxH) i Samsø Feriemagasin 

Incl. Indstiksannonce i tillægget til Politiken og Jyllands-

Posten. Det er valgfrit at tegne en indstiksannonce.

Dobbeltside  

404 x 250 mm

kr. 35.000,- plus 4.000,-

Samlet pris = 39.000,-

1/1 side

190 x 250 mm

kr. 17.900,- plus 4.000,-

Samlet pris = 21.900,-

1/2 side højformat

92 x 250 mm

kr. 9.300,- plus 4.000,-

Samlet pris = 13.300,-

1/1 side redaktionel

210 x 260 mm

kr. 18.900,- plus 4.000,-

Samlet pris = 22.900,-

1/2 side tværformat

190 x 122 mm

kr. 9.300,- plus 4.000,-

Samlet pris = 13.300,-

1/4 side

92 x 122 mm

kr. 5.000,- plus 4.000,-

Samlet pris = 9.000,-

1/8 side

92 x 58 mm

kr. 3.200,- plus 4.000,-

Samlet pris = 7.200,-Alle priser er excl. moms.
O.B.S: Indstikskampangen udføres kun, såfremt der tegnes 

det nødvendige antal annoncer. 


