BIKE ISLAND
Bed+Bike

Aktører på Fyn kan opnå gode rabatter på Bed+Bike certificering.
Bed+Bike er en international anerkendt kvalitetsmærkningsordning for overnatningssteder.
Ordningen er udviklet af AFDC - den tyske pendant til Cyklistforbundet.
Bed+Bike Basis

Bed+Bike Premium

Rabatpris: 1.600 kr. ekskl. moms
Normalpris: 2.000 kr. ekskl. moms

Rabatpris: 2.800 kr. ekskl. moms
Normalpris: 3.500 kr. ekskl. moms

•
•
•
•
•

•
•
•

Bed+Bike logoet på eget markedsføringsmateriale
offline og online
Fysisk skilt til udendørsophæng
Markedsføring af tilbud samt fast synlighed på
bedplusbike.dk og bettundbike.de
Medtagelse i Bed+Bike app (Nyhed 2017)
Annonceringsmulighed i Aktiv Danmarks magasin
”Din Aktive Ferie”. Oplag: 20.000. Distribution i
Danmark og Nordtyskland
Mulighed for at deltage i cykelturismekurser og
workshops
Aktiv Danmarks nyhedsbrev med tips og tricks
Mulighed for tilkøb af Bed+Bike Sport certificering
for 600 kr. ekskl. moms (normalpris: 1.200 kr. ekskl.
Moms).

Inkl. alle fordelene ved Bed+Bike Basis samt:
•
Bed+Bike Sport certificering (se kriterier på
bagsiden)
•
Deltagelse i VisitDenmarks cykelkampagne målrettet
det tysk marked via placering på et Danmarkskort
(trykt udgave). Oplag: 50.000. Distribution via
RadWelt (Nyhed 2017)
•
Deltagelse i VisitDenmarks online cykelkampagne
målrettet det tyske marked (op til 40.000 unikke
visninger ledes videre til din hjemmeside (nyhed
2017)
•
Visning på nyt kommende digitalt cykelkort
•
Mulighed for messedeltagelse i Danmark, Tyskland
og Norge
•
Mulighed for tilkøb af pressebesøg og bloggerture
•
Adgang til nye analyser og info om cykelturisme

På bagsiden ses hvilke kvalitetskrav, der skal være opfyldt.

Kontakt
Rikke Lindhøj
61 96 05 66
rikke@visitnordfyn.dk

Vend

Kvalitetskrav til Bed+Bike
•
•
•
•

•

•

Gæster er velkomne til at blive én nat
Stedet tilbyder sikker opbevaring af cykler
Det er muligt at tørre vådt tøj samt udstyr
De vigtigste værktøjer er til rådighed for simple
cykelreparationer (I tilfælde af alvorlige skader på
cyklen, henvises til nærmeste cykelforhandler)
Tilgængeligt informationsmateriale, såsom lokale
cykelkort og ruter, der viser områdets muligheder
samt køreplaner til bus og tog
Mulighed for at bestille en sund morgenmad

Ekstra services, hvor to af følgende skal
tilbydes
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

Yderligere kvalitetkrav til
campingpladser
Kvalitetskravene til Bed+Bike skal være opfyldt samt:
•
Separat område for cyklister og andre gæster, hvor
motorkøretøjer ikke må køre
•
Fladt og tilgængeligt område til teltopsætning
•
Cykelparkering nær teltområde
•
Ingen ekstrabetaling for cykelmedbringning på
campingplads

Ekstra services ved campingpladser, hvoraf to
af følgende skal tilbydes
•
•
•
•
•
•
•
•

Lagerrum eller sikret rum
Borde og stole til teltområdet
Mulighed for at tilberede mad
Adgang til køb af nødvendige forsyninger, såsom
energidrikke og energibarer
Vejen til teltområdet er tilstrækkeligt belyst
Info om andre nærliggende cykelvenlige
campingpladser
Udlejning af kvalitetscykler
Mulighed for at leje telt, campere, hytte, bungalow
osv.

Kvalitetskrav til Bed+Bike Sport
Kvalitetskravene til Bed+Bike skal være opfyldt samt:
•
Opbevaring af cykler i indbrudsikret lokale
•
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 speialværktøj
• Personalet leverer lokal viden om specialbutikker
ang. reservdele

