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Hvad skal der til, for at de vælger dit sted?!
Lad dig inspirere af denne liste for at gøre dit sted til et
cykelvenligt overnatningssted.
Ønsker du også at blive officielt cykelovernatningssted på
Tripadvisor, skal du minimum kunne opfylde elementerne
markeret med stjerne (*)
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Tjekliste

* Aflåst opbevaringssted til cykler – almindelige cykler

Aflåst opbevaring til cykler – meget dyre cykler
(evt. på værelset)
Cykelparkering udenfor jeres sted – også målrettet de
dyre cykler
* Værksted – sted med reparationskit inkl. grej +
information om nærmeste cykelbutik/værksted
Vaskefaciliteter til cykel
* Vaske- og tørrefaciliteter til tøj
Bagagetransport – kan leveres af 3. part
* Tydelig afmærkning eller information om, hvor der
kan oplades elcykelbatterier (eller at det er ok)
Område hvor cykelfolket må opholde sig med cykeltøjet på
fx. for at få noget at drikke
Ernæringsrigtigt morgenmåltid, der giver energi til en hel
dag på cyklen
* Mulighed for at købe en madpakke med, der mætter godt
og er nem at have med på cyklen
Gøre det nemt at finde alle de fysiske ting og information
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Dine websider

* Synliggør dine faciliteter til cykelfolket på dine sites

Hav kort og trackede ruter (og turforslag) på din
hjemmeside – eller henvis til et sted, hvor de kan findes www.visitnordfyn.dk/nordfyn/cykelruter-paa-nordfyn
Information om former for bagagetransport + link
www.visitfyn.dk/fyn/book-cykel-og-bagagetransport-paa-bike-island-fyn
* Information om udlejningscykler på stedet - hvilke du kan
skaffe og evt. direkte booking
www.visitnordfyn.dk/denmark/cykeludlejning-paa-nordfyn
Information om evt. guider/guidede ture og træning på
stedet
www.bookingnordfyn.dk
* Information om hvorvidt der kan købes frokostpakke samt
jeres tilgang til ernæringsrigtig kost
Informer om andre aktiviteter i området. Cykelfolket kan
også godt lide at vandre, dyrke vandsport, fiske og andre
outdoor aktiviteter. Hvad har dit område, der er særligt?
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Din markedsføring eller ”talen om det”

Tænk: Før, under og efter dine kunders ankomst
		 * Er de blevet informeret om muligheder for cykelleje,
cykelopbevaring og bagagetransport, da de
bookede?
		 * Er der god information, når de ankommer ang.
cykelleje, cykelopbevaring m.v.? Kan det registreres
et sted, at de kom med cykel?
		 Når de er taget af sted, får de så en mail som tak
for ophold og en reminder på, at I fx. sælger andre
cykelophold?
* Har I en fysisk folder på værelset og i receptionen om fx.
cykellån, cykelleje, cykelruter/turforslag?
Fortæller I om det på jeres sociale medier?
Indgår I i partnerskaber, der kan fremme og promovere
jeres sted (fx cykelklubber, turoperatører,
turistorganisationer, massører, grej-udstyrsbutikker
indenfor cykel)?

