
• www.visitsamsoe.dk

• Online markedsføring

• De gode historier om Samsø bla. gennem pres-

semeddelelser til dansk og udenlandsk presse.

• Presseture for danske og udenlandske medier.

• Nyhedsbreve til feriegæster og fritidssamsinger.

• Annoncering i relevante medier landet rundt 

 

• Personlig turistinformation 

• Turistinformation via nettet, telefon og mail

• Ubemandede turistinformationer i havne,  

i Nordby og på færgerne

• De 4 miniguides

• Samsø Kalenderen

• Kortblokke

• Cykelkort

Som medlem er du med til at gøre alt dette muligt

Det kommer alle på Samsø til gode

Samsø Markedsførings- og Informationspulje står for:

Du melder dig ind i Samsø Markedsførings- og Informationspulje 

ved at udfylde skemaet på vores hjemmeside 

www.visitsamsoe.dk/puljen

Tilmeldingsfrist: 12. september 2016

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 turister og derved skabe et mersalg for dig.

Tilmelding:

Samsø 
Markedsføringspulje 

2017 



Micro-medlemskab  Pris 1.500 KR.

Denne kategori  er velegnet for små virksomheder

• Optagelse i Samsø Kalenderen med relevante  

arrangementer på hjemmeside og i papirformat.

•  Optagelse i 1 miniguide på 3 sprog.  
(”Bo godt” udgives kun som tryksag på dansk og digitalt til 
download på www.visitsamsoe.dk på engelsk og tysk)

• Du kan have brochuremateriale i turistinformationen.

• 1 blok med Samsøkort.

• Egen side på www.visitsamsoe.dk med samme 

brødtekst som i miniguiden og op til 10 fotos. 

• Din side vises i én menukategori i nederste lag, 

f.eks. under Bed & Breakfast under ”Overnatning”.

• Mulighed for annoncering af tilbud på  

visitsamsoe.dk og i nyhedsmails.

Samsø Kalenderen

26. juni - 3. juli
www.visitsamsoe.dk

Samsø Kalenderen

26. juni - 3. juli
www.visitsamsoe.dk

WWW.VISITSAMSOE.DK DK 2016

SHOPPING OG 
SERVICE PÅ SAMSØ

• Optagelse i Samsø Kalenderen med relevante arran-

gementer på hjemmeside og i papirformat

•  Optagelse i 1 miniguide på 3 sprog  
(”Bo godt” udgives kun som tryksag på dansk og digitalt til down-
load på www.visitsamsoe.dk på engelsk og tysk)

Denne kategori er velegnet for små virksomheder såsom vejboder, små gallerier 
eller hvis du har enkeltstående begivenheder i løbet af året.

Mini-medlemskab  Pris 3.000 KR.

   

Cimbria Ferie havde eksempelvis  
621 sidevisninger på et år. (= 4,03 kr. pr visning)



Denne kategori er velegnet for mellemstore virksomheder med én “vare” på hylden.

• Optagelse i Samsø  

Kalenderen med relevante 

arrangementer på hjem-

meside og i papirformat.

•  Optagelse i op til 2 mini-

guides på 3 sprog.  
(”Bo godt” udgives kun som 
tryksag på dansk og digitalt til 
download på www.visitsamsoe.dk 
på engelsk og tysk)

• Du kan have brochuremateriale i turistinformationen

• 1 blok med Samsøkort.

• Egen side på www.visitsamsoe.dk med tekst på max 

1.500 tegn inkl. mellemrum, op til 10 fotos, aktivt link 

til egen hjemmeside, email-adresse, link til valgfri 

youtube-video, link til bookingside, link til facebook-

side. 

•  Siden vises i én menukategori i mellemste lag, f.eks. 

under Bed & Breakfast under ”Overnatning”.

• Mulighed for annoncering af tilbud på visitsamsoe.dk 

og i nyhedsmails.

• Optagelse i guiden VisitDenmark, hvis relevant.

Basis-medlemskab  Pris 
5.000 KR.

Samsø Kalenderen

26. juni - 3. juli
www.visitsamsoe.dk

Basis-medlemskab  Pris 6.000 KR.

Puljestørrelse
På www.visitsamsoe.dk præsenteres medlemmer 
vilkårligt efter puljestørrelse. I miniguides sorteres der 
efter puljestørrelse, dernæst vilkårlig fra a-å. 

Flere virksomheder
For at sikre en fair medlemsstruktur, gør vi opmærksom på, at ét 
medlemsskab gælder for én side på visitsamsoe.dk,  mv.  
Så har du flere virksomheder/cvr nr., skal du tegne flere  
medlemskaber. 

Et blåt medlem har i gennemsnit 4-6 gange så 
mange visninger som et grønt medlem.  

Klitgård Camping havde eksempelvis 2.987  
sidevisninger på et år. (= 2,01 kr. pr visning)



Denne kategori er velegnet for virksomheder med  mere end 2 “varer” på 
hylden samt større virksomheder.

• Optagelse i Samsø 

Kalenderen med  

relevante arrangementer 

på hjemmeside og i 

papirformat.

• Optagelse i op til alle 4 

miniguides på 3 sprog  
(”Bo godt” udgives kun som 
tryksag på dansk og digitalt til 
download på www.visitsamsoe.dk på engelsk og tysk)

• Du kan have brochuremateriale liggende i  

turistinformationen.

• 1 blok med Samsøkort.

• Egen side på www.visitsamsoe.dk med tekst på 

max 1.500 tegn inkl. mellemrum, op til 10 fotos, 

aktivt link til egen hjemmeside, email-adresse, link 

til valgfri youtube-video, link til bookingside, link til 

facebookside. 

• Siden vises i relevante menukategorier i øverste lag.

• Mulighed for annoncering af specielle tilbud på 

visitsamsoe.dk og i nyhedsmails.

• Optagelse i guiden VisitDenmark, hvis relevant

• Mulighed for at tilkøbe ekstra side på  

visitsamsoe.dk.

Stort-medlemskab  Pris 12.000 KR.

Med en ekstra side på www.visitsamsoe.dk kommer du for ganske 
få penge til at blive meget mere synlig. På din ekstra side eller sider 
kan du fortælle om andre dele af din virksomhed, som fortjener 
selvstændig opmærksomhed.

Som rødt medlem kan du tilkøbe en eller flere ekstrasider på  
www.visitsamsoe.dk for kr. 1.250,- pr. stk. Siden indeholder tekst på 
max 1.500 tegn inkl. mellemrum, op til 10 fotos, aktivt link til egen 
hjemmeside, email-adresse, link til valgfri youtube-video, link til 
bookingside, link til facebookside.   
Siden oversættes også til tysk og engelsk. 

Samsø Kalenderen

26. juni - 3. juli
www.visitsamsoe.dk

Et rødt medlem har i gennemsnit 4-6 gange  
så mange visninger som et blåt medlem. 

Samsø Feriehusudlejning havde eksempelvis 14.354  
sidevisninger på et år. (=0,70 kr. pr visning)

Ekstra sider giver ekstra klik 
og flere gæster!

   Camping og Feriecenter Samsø har i 2016 haft to ekstrasider,  
som foreløbigt har givet dem 3820 flere sidevisninger.  

Altså en pris på 52 øre pr. sidevisning!


