
DANSK CYKELTURISME

Ruter på egen web
Vi har gjort det let for destina
tioner og turistaktører at vise  
cykelruter på egen hjemmeside. 
Denmarkbybike.dk samler nati
onale, regionale og lokale ruter, 
og vi har udviklet en widget, så 
man kan nemt kan præsentere 
ruterne i popopvinduer på sit 
website. 

Det er gratis at "embedde" 
ruterne fra Denmarkbybike, og 
vi kan også hjælpe jer med at 
markedsføre andre turforslag 
og skiltede ruter mod beske
den betaling. Få et uforpligten
de tilbud! 

Pris fra: 150 kr.

Lad os hjælpe!
Uanset om I er medlem af Dansk 
Cykelturisme eller ej, kan I bruge 
os til at udvikle cykelturismen i 
jeres område. Se eksemplerne 
her og kontakt os gerne, hvis I 
har andre ønsker!

Rutetjek
Hvis I vil give cykelturisterne en 
god oplevelse, skal jeres cykel
ruter holde en høj kvalitet hele 
vejen. Fungerer skiltningen, er 
der huller i vejen, er det trygt 
at cykle på strækningen, kan 
man få den nødvendige service 
undervejs?

Et kvalitetstjek kræver ressour
cer, men I kan overlade det 
tunge benarbejde til os. Vi cyk
ler ruten igennem, fotodoku
menterer og leverer en udførlig 
rapport med anbefalinger til, 
hvordan I udbedrer eventuelle 
fejl og mangler. 

Pris: 300 kr./km

En brugbar strategi
Det kræver vilje, prioritering, 
handling og investering, hvis 
man vil øge cykelturismen i et 
afgrænset område. Til gengæld 
ved vi, at det kan lykkes. 

Vi kan hjælpe jer med at få et 
solidt udgangspunkt: Vi skaber 
overblik, kortlægger styrker 
og svagheder, involverer de 
forskellige interessenter, 
kombinerer ønsker og ideer 
med viden fra ind og udland 
og udarbejder en strategi, inkl. 
bud på konkrete handlinger.

Pris fra: 50.000 kr.

Bliv gode værter
Er turismevirksomhederne i  
dit område klædt på til at mod
tage cykelturister fra ind og 
udland? Fungerer deres on og 
offline kommunikation, og kan 
de skabe mersalg? 

Vi tilbyder grupper på 1520 
virksomheder en effektiv to  
timers workshop, som giver 
dem en række konkrete værk
tøjer at arbejde med. Og vi 
følger op bagefter!

Pris fra: 8.800 kr.

Genveje til  
flere cykelturister

Videndeling
På cykelturisme.dk/ydelser 
kan du hente rapporter, analy
ser og anden nyttig viden om 
cykelturisme og cykelturister.

Ring til Dansk Cykel turisme på 2783 7673  
eller læs mere på cykelturisme.dk

http://cykelturisme.dk/ydelser



