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Strategien er udarbejdet på baggrund af en strategiproces i VisitSilkeborgs bestyrelse fra juni-nov. 2016. 
I forbindelse med processen blev der afholdt to dialogmøder med medlemmer og interessenter. Strategien er udviklet 
med bistand fra turismerådgiver Johanne Bugge. 
Strategien blev godkendt den 15/11 2016.

VISION OG STRATEGI KORT FORTALT

Konkurrencen er yderst hård om både nationale og internationale gæster. Silkeborg har samlet set oplevet et 
fald i overnatningstal siden 2011. Den udvikling skal vendes. 

Vi skal profitere af vores styrkeposition, der er Silkeborg Søhøjlandets unikke natur og dens mange udfoldelses-
muligheder i kombination med de mange shopping-, overnatnings- og oplevelsestilbud i Silkeborg og omegn.
Vi vil de næste 5 år arbejde ud fra en ambitiøs, men realistisk vision for vores destination.

Silkeborg Søhøjlandet - Danmarks Outdoor Hovedstad

Visionen kan kun realiseres med en markedsdrevet strategi. Det betyder, at vi vil gøre tingene anderledes, end vi 
plejer at gøre. Vi vil arbejde kundevendt og modtagerorienteret på markedet i stedet for afsenderorienteret.

”Vi vil professionalisere udviklingsindsatsen og fokusere på indsatser, der giver vores målgrupper værdi og 
skærper vores profil og synlighed i markedet, som løfter vores events og erhverv, og som tilskynder til samarbejde 
på tværs. Kun i samarbejde med erhvervet, detailhandlen, attraktioner, lokale foreninger, Silkeborg Kommune, 
Naturstyrelsen kan vi vende udviklingen”

Vores strategi anerkender turismemarkedets mekanismer: For at kunne begå sig i den hårde konkurrence- 
situation skal en destination have en skarp profil i markedet, et stærkt brand i kundens bevidsthed og et 
veludviklet produktudbud til prioriterede målgrupper, som sælges dygtigt og markedsføres klogt.

Det betyder, at VisitSilkeborg med sin nye strategi udelukkende igangsætter og understøtter indsatser, som tager 
udgangspunkt i, hvad relevante målgrupper for Silkeborg Søhøjlandet efterspørger. Vi fokuserer med andre ord 
vores udviklingsarbejde og markedsføring til gavn for turisterhvervet, vores samarbejdspartnere og Silkeborg 
som by.

Strategien har syv vigtige indsatsområder for at kunne realisere vores vision: 

1. Udvikling af destinationsfællesskabet - kun i samarbejde med Silkeborg Kommune, Naturstyrelsen,  
 turisterhvervet, HandelSilkeborg, private lodsejere m.fl. kan vi skabe sammenhængskraft og udvikle vores  
 destination 

2. Opgradering af basisproduktet - faciliteter, stier, ruter, formidling, kortmateriale og skiltning skal være i en 
  ordentlig kvalitet og let tilgængelig for alle gæster 

3. Fokuseret produktudvikling – produktudbuddet til vores målgrupper, herunder ophold og pakkede  
 oplevelser, skal udvides og kvalitetsudvikles 
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4. Optimeret salg og markedsføring – ny visuel identitet og fælles storytelling sammen med en kundevendt 
 tilgang i kommunikationen til markedet vil sikre et stærkere brand og tiltrække flere gæster 

5. Udvikling af strategiske partnerskaber – samarbejder, der tilvejebringer konkrete investeringer i form af  
 økonomi, viden og kompetencer, og som skaber faciliteter og aktiviteter, der højner vores attraktivitet i  
 markedet, skal prioriteres 

6. Værtskab og gæsteservice - mobile værter, intensiveret digital formidling og samarbejde med erhvervet  
 om værtskab on location skal sikre værdiskabende gæsteservice over for vores målgrupper 

7. Professionalisering og tilpasning af DMO - VisitSilkeborg skal udvikles til en topprofessionel DMO på alle 
 niveauer

 ”Vi ønsker at skabe en så stærk vision, at alle interessenter ønsker at være en del af den. Den væsentligste succes-
faktor for vores udviklingsarbejde frem til 2022 er, at alle aktører omkring turismens udvikling i Silkeborg arbejder i 
samme retning om at blive Danmarks Outdoor Hovedstad”
 

UDGANGSPUNKT FOR STRATEGIEN

Udviklingen på turismeområdet i Silkeborg er ikke bare gået i stå i perioden 2010-2015; den er gået i minus. 
Samlet set har der været en ”vækst” på minus 15 %. Hvis vi sammenligner Silkeborg med andre destinationer 
omkring os, har stort set alle andre holdt sig i plus. Især vores campingpladser har været hårdt ramt, men 
også vores hoteller og feriecentre mangler positiv udvikling i antal overnatninger. 

Den negative udvikling er til trods for, at vores turister er meget tilfredse med vores destination. 92 % af de 
adspurgte svarede i 2015-tilfredsanalysen, at de gerne anbefaler Silkeborg som feriedestination. Det skyldes, 
ifølge besvarelserne, vores fantastiske natur. 

VORES UNIKKE STYRKEPOSITION

Vi bygger vores strategi på den unikke kombination af natur og by, som kendetegner og adskiller Silkeborg og 
omegn positivt fra andre danske destinationer. 

Landskabet omkring Silkeborg med Gudenåen, Himmelbjerget og Søhøjlandet er unikt, og områdets vartegn, 
og indbyder til et væld af fantastiske naturoplevelser. Det er dette, som ofte er reason-to-go. 
Det er det, vi skal bruge til at skærpe Silkeborgs profil yderligere i markedet, så vi kan tiltrække ferie- og 
erhvervsturister til vores mange tilbud.

Silkeborg har allerede en lang række stærke oplevelsesmuligheder, herunder attraktioner, museer, besøgsmål, 
shopping, festivaler, events og kulturtilbud. Derudover et varieret udbud overnatningsmuligheder. Det er alt 
dette, som er reason-to-stay.

En kortlægning viser den store bredde i turistproduktet og de mange oplevelsesmuligheder, destinationen har at 
byde på (se appendix a). Ved en gennemgang af vores konkurrerende destinationer er det tydeligt, at ingen af 
de outdoordestinationer og bydestinationer, som vi sammenligner os med, har den samme nære sammen-
sætning af natur og by, som Silkeborg har, ej heller den samme volumen i tilbud udendørs.
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Vi vurderer, at Silkeborg, ved at spille reason-to-go og reason-to-stay bedre sammen, har mulighed for at 
tiltrække mange nye gæster på vores unikke produktudbud, og at vi har mulighed for at øge korttidsferier og 
ferie med aktivt indhold, som allerede er en trend i markedet. 

STRATEGISK STATEMENT

Vi vil gøre tingene anderledes, end vi plejer at gøre.

I erkendelse af, at Silkeborg som destination ikke er rustet til at få andel i væksten på turismemarkedet i de 
kommende år, at den digitale revolution er allestedsnærværende på turismemarkedet, og at konkurrencen er 
benhård om turisternes opmærksomhed, tid og penge, vil vi fokusere indsatserne og arbejde ud fra et 
kundevendt perspektiv. 

Vi vil professionalisere udviklingsindsatsen og fokusere på indsatser, der giver vores målgrupper værdi og 
skærper vores profil og synlighed i markedet, som løfter vores events og erhverv, og som tilskynder til samarbejde 
på tværs. Kun i samarbejde med erhvervet, detailhandlen, attraktioner, lokale foreninger, Silkeborg Kommune, 
Naturstyrelsen kan vi vende udviklingen.

Vi ønsker at skabe en så stærk vision, at alle interessenter ønsker at være en del af den.

FORRETNINGSMÆSSIGE MÅLSÆTNINGER

Målet med strategien er at:

• Skabe en sammenhængende destination med en meget markant markedsprofil
• Sikre et stærkt brand med tilhørende temaprodukter
• Sikre reel sæsonudvidelse for vores erhverv
• Få mere økonomi ud af vores mange dagsturister
• Sikre flere kommercielle overnatninger
• Fremelske og udvikle destinationsfællesskabet
• Udvikle en endnu mere effektiv organisation
• Sikre overproportionel vækst i turismen i forhold til det øvrige Danmark

SUCCESKRITERIER OG VÆKSTMÅL

Vækstmål for turisme findes i overnatningstal og omsætningstal, som indberettes af overnatningserhverv og 
attraktioner til Danmarks Statistik og bearbejdes af VisitDenmark.

Det er tal, vi som DMO kan påvirke indirekte ved at inspirere turismens aktører, så de bliver dygtigere til salg, 
markedsføring, produktudvikling og gæsteservice og dermed øger belægningsgrader og indtjeningsmuligheder.

Vi ønsker at monitorere udviklingen i overnatningstal og vi ønsker at være sammenlignelige med andre 
destinationer via turismeomsætningsanalysen, som VisitDenmark udarbejder på ordre.
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Som overordnede vækstmål kan opstilles følgende:

• at Silkeborg som destination performer bedre end vores sammenligningskommuner på hotel- og  
 feriecenterovernatninger. (index) De 8 kommuner som vi sammenligner os med er på for outdoor- 
 destinationers vedkommende Bornholm, Svendborg, Viborg og Rebild og for by-destinationers 
 vedkommende Kolding, Odense, Viborg, Skagen (Fr.havn kommune) 
• at Silkeborg som destination får vendt den negative udvikling i campingbranchen (index)
• at turismeomsætningen i et femårigt perspektiv kommer stabilt over 1 mia. kr. (2011: 942, 2012: 934, 2013:  
 859, 2014: 905)

 
Som succeskriterier kan opstilles følgende:

• Skabe en sammenhængende destination med en meget markant markedsprofil – monitoreres via  
 kendskabsanalyse
• Sikre et stærkt brand med tilhørende temaprodukter – monitoreres via kendskabsanalyse
• Reel sæsonudvidelse for vores erhverv – monitoreres årligt via spørgeskema 
• Få mere økonomi ud af vores mange dagsturister – monitoreres årligt via spørgeskema 
• Sikre flere kommercielle overnatninger – monitoreres via turismeomsætningsanalysen
• Fremelske og udvikle destinationsfællesskabet – monitoreres årligt via interessentanalyse/spørgeskema
• Sikre høj gæstetilfredshed – monitoreres årligt via spørgeskema
• Udvikle en endnu mere effektiv organisation – overvåges via tydelig budgettering

 

VISIONEN 2022

Visionen for 2022 kan beskrives med en sætning: 

SILKEBORG SØHØJLANDET - DANMARKS OUTDOOR HOVEDSTAD

Hvert ord forklares herunder i detaljer for at belyse ambitionen for området. 

Silkeborg Søhøjlandet
Silkeborg er byen i Søhøjlandet, og Søhøjlandet går helt ind i byen. De to elementer er hinandens forudsætninger 
i turismemæssig sammenhæng. Vores destination og produkter er et mix af natur og by. Visionen bygger på, at 
byen allerede har stærke attraktioner, museer og besøgsmål samt en række højtprofilerede kulturbegivenheder, 
som i årevis har tegnet Silkeborg. Det er naturoplevelserne i Søhøjlandet, som vi skal bruge til at binde by og 
natur endnu bedre sammen til en stærk destination.

Som en del af Business Region Aarhus arbejder vi også med konceptet ”Lake District”. Silkeborgs ambition er 
derfor at få en vigtig styrkeposition inden for den mangfoldige storregion Aarhus.

Tankestregen
Tankestregen beskriver den ønskværdige fremtidige tilstand i 2022. Det er derfor underforstået, at det er en 
proces. Tankestregen symboliserer ordvalg som ”skal være”, ”vil være”, ”udvikler sig i retning af”, etc. 
Resultatet af processen er en selvfølge: tankestregen bliver til et lighedstegn.
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Danmarks
Til trods for at der også vil blive fokuseret på vores udenlandske nærmarkeder, så har visionen hovedsageligt 
sigte mod at positionere os nationalt. Dette skyldes, at Silkeborg fortsat er en ”dansker”-destination med mere 
end 85 % danske overnatninger. Vores største udenlandske marked er Norge, som tegner sig for 4,8 % af 
overnatningerne.

Outdoor
Med betegnelsen outdoor favner vi naturoplevelser bredt. Nogle mærker bedst naturen ved høj puls, fællesskab 
og måske via konkurrencer. Andre nyder at betragte naturen i ro og mag. Med ordet outdoor mener vi livet 
udenfor, udendørs oplevelser: fysiske aktiviteter i naturen samt attraktioner, events og begivenheder, hvor 
naturen er en del af oplevelsen.

Hovedstad
Der er kun én hovedstad – og det er Silkeborg Søhøjlandet. Med hovedstad signalerer vi, at Silkeborg Søhøjlandet 
er det sted i Danmark, der peges på, når der tales om outdoor-aktiviteter – både dem med høj plus og dem, hvor 
naturen nydes afslappende eller blot betragtes.

En outdoor hovedstad har en høj koncentration af tilgængelige outdoor-oplevelser og relaterede servicetilbud 
samt et event- og konkurrenceudbud, der ikke findes større andre steder i Danmark. Relaterede servicetilbud kan 
være salg eller leje af grej/udstyr, muligheder for kompetenceudvikling, mv. 

Outdoor hovedstad peger på den helt unikke styrke, at byen med shopping, restaurationsliv, de stærke attrakti-
oner, museer og besøgsmål samt en række højtprofilerede kulturbegivenheder, som i årevis har tegnet Silkeborg, 
stærkt og nemt kan kombineres med oplevelserne i naturen. Det er ikke et enten/eller. Silkeborg er både/og.

VisitSilkeborg mener, at visionen har så meget potentiale, at den, udover turisme, kan være en samlende vision 
for Silkeborg og skabe synergier til bosætning, sundhed, branding og det gode liv i Silkeborg generelt.

TRE FORRETNINGSOMRÅDER

Turismen i Silkeborg Søhøjlandet har tre forretningsområder: event-, erhvervs- og ferieturisme. De skal hver især 
udvikles, så de bidrager til visionen om, at Silkeborg Søhøjlandet er Danmarks Outdoor Hovedstad i 2022.

EVENTTILTRÆKNING OG -UDVIKLING
Destinationens brand og profil på markedet skal kobles tættere sammen med attraktive events, der bidrager til 
visionen om Danmarks Outdoor Hovedstad. Derudover skal der fra VisitSilkeborgs side faciliteres et stærkt 
eventmiljø i området bestående af både offentlige og private samarbejdspartnere. De stærke kulturelle 
begivenheder og events skal fortsat udvikles og understøttes. Målet er at øge destinationens slag- og 
sammenhængskraft og dermed indfri løftet om øget kulturel og idrætslig synlighed. 

ERHVERVSTURISME
Silkeborg skal sælges som ”Danmarks grønne mødested” til det danske mødemarked. Aktørerne skal 
samarbejde på tværs og skabe unikke totaloplevelser, der giver noget særligt til kunderne. Sammen skal vi 
derfor gøre os umage for, at gæster i Silkeborg føler sig godt tilpas gennem vores gode, faglige værtskab, 
hvor muligheden for at lave aktiviteter i naturen og byen er et væsentligt konkurrenceparameter.

1
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FERIETURISME
Visionen kræver, at Silkeborg og Søhøjlandet skal tilbyde Danmarks bedste udbud af outdoor-oplevelser og 
-events i kombination med oplevelser i byen: Der skal være sammenhæng mellem by og natur.
Som gæst skal man bo godt til prisen og føle sig velkommen. Oplevelserne i byen og i naturen skal være let 
tilgængelige, og produkterne være overskuelige og bookbare både som enkeltstående tilbud og som pakker. 
Disse skal være rettet fortrinsvist mod segmentet ”den højtforbrugende motionist med hang til det gode liv”.

MÅLGRUPPER

Det giver mening at opdele segmentet ”den højtforbrugende motionist med hang til det gode liv” i flere 
målgrupper.

”Livsnyderen”, der bruger motion, som alibi for det gode liv. ”Livsnyderen” motionerer først og tager for sig af 
livets andre glæder som fx god mad og kulturelle oplevelser, som belønning.

”Naturelskeren”, der også nyder kulturelle oplevelser. ”Naturelskeren” nyder mere end bruger naturen og er 
tiltrukket af oplevelser, der inddrager naturen.

”Motionisten”, der udøver sin sport og elsker, at det legitimerer det gode glas og en skøn madoplevelse. 
”Motionisten”, der søger det gode liv, er også ofte en stor kulturforbruger og søger sine oplevelser bredt.

”Sportsudøveren”, der fokuserer 100 % på sin sport. ”Sportsudøveren” bruges som profil for områdets 
styrkepositioner inden for outdoor. 

”Den aktive familie”, hvor oplevelser foregår i børnehøjde. ”Den aktive familie” søger kvalitetstid for alle i 
familien, når de er på tur. Derfor er der plads til meget forskellige oplevelser, både inde men gerne udendørs – 
både for familien samlet og for en eller begge forældre alene.

”Erhvervsgæsten” På møde- og konferencemarkedet er målgruppen bred, men destinationens profil vil være 
med til at distancere Silkeborg Søhøjlandet fra andre jyske møde- og konferencedestinationer.

BEHOV FOR NY OG MARKEDSVENDT STRATEGI

Visionen er ambitiøs og kan kun realiseres med en markedsdrevet strategi. Det betyder, at VisitSilkeborg 
udelukkende igangsætter og understøtter indsatser, som tager udgangspunkt i, hvad markedet efterspørger, 
det vil sige, hvad relevante målgrupper for Silkeborg Søhøjlandet efterspørger.

Vi er i løbet af 2015 og 2016 lykkedes godt med at udvikle VisitSilkeborg fra et traditionelt turistbureau til en 
turismeudviklingsorganisation – en Destination Management Organisation (DMO). Gæsteservicedelen er blevet 
moderniseret – flere gæster serviceres for mindre budget. 

Nu er det tid til at skærpe VisitSilkeborgs strategiske fokus og optimere de øvrige områder i destinations-
udviklingen, så udviklingen bliver vendt. Vi vil i den nye strategiperiode arbejde fokuseret for at understøtte 
vækstmulighederne i turisterhvervet og attraktioner.
Vi vil arbejde ud fra en markedsvendt strategi, som anerkender turismemarkedets mekanismer, der er, at en 
destination skal have en skarp profil i markedet, et stærkt brand i kundens bevidsthed, og et veludviklet 
produktudbud til prioriterede målgrupper, som sælges dygtigt og markedsføres klogt, for at kunne begå sig i den 
hårde konkurrencesituation.
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Der skal med andre ord et skærpet fokus i vores turismeudvikling. Vi skal være orienteret mod markedet, og hvad 
kunderne af vores produkter ønsker, tiltrækkes af og vil bruge penge på.

STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER 

Visionen skal opnås ved at arbejde fokuseret på følgende indsatsområder:

   1.  Udvikling af destinationsfællesskabet
   2. Opgradering af basisproduktet 
   3.  Fokuseret produktudvikling
   4.  Optimeret salg og markedsføring
   5.  Udvikling af strategiske partnerskaber
   6.  Værtskab og gæsteservice
   7.  Professionalisering og tilpasning af DMO 

Indsatsområderne udfoldes i det følgende med angivelse af strategiske milepæle for 2017. 
Strategiske milepæle fastsættes hvert år i november for det kommende år.

Det er VisitSilkeborg, som har formet visionen. Dermed tager VisitSilkeborg ansvar for visionen. Vi ønsker at
 udbrede ejerskabet til visionen til en lang række interessenter uden hvis ejerskab og opbakning, det kan blive 
svært at opnå visionen.
Rollefordelingen er vigtig at holde i tankerne, når vi snakker om at udføre de indsatsområder, det kræver at opnå 
visionen. Nogle skal VisitSilkeborg hovedsageligt stå for, mens andre kræver direkte deltagelse blandt turisme-
erhvervet i Silkeborg og omegn. Aktører bør derfor læse de strategiske indsatser med øje for, hvordan de kan 
bidrage til at få visionen ført ud i livet.

UDVIKLING AF DESTINATIONSFÆLLESKABET 
Stærke destinationer kræver stærkt samarbejde mellem alle interessenter, der har en rolle at spille i at sikre gode 
faciliteter, produkter og markedsføring. Et styrket fællesskab og en stærk vision fremmer investeringslysten.

De allervigtigste interessenter for VisitSilkeborg er i uprioriteret rækkefølge:

• Aktører: Virksomheder, institutioner og foreninger inden for handel, restauration, overnatning,  
 attraktioner, kultur, sport, aktiviteter, udlejning, events mv.
• Silkeborg Kommune
• Naturstyrelsen
• Private Lodsejere
• HandelSilkeborg
• erhvervSilkeborg 
• Det grønne råd
• Idrætssamvirket
• Kulturrådet

Kun ved samarbejde og fælles retning kan vi udvikle vores destination.



10

Her skal vi være i 2022:
Silkeborg Søhøjlandet er en destination, hvor interessenterne arbejder sammen om produktudvikling og deler 
viden om gæster, så det kan bruges til forretningsudvikling.

Visionen er blevet en identitetsskaber for mange aktører i området og den fælles identitet styrker samarbejdet.
I 2022 er visionen ”Silkeborg Søhøjlandet – Danmarks Outdoor Hovedstad” realiseret på den måde, at 
destinationen ofte er valget og altid en overvejelse, når danskerne ønsker at kombinere motion og oplevelser i 
naturen med det gode liv (restaurationsbesøg, kultur og event-oplevelser, museums- og attraktionsbesøg samt 
shopping) lige gyldigt, om de er på shortbreaks, ferie, til møder eller konferencer. Gæster ved, hvad de kan 
forvente i Silkeborg Søhøjlandet, således at destinationens profil er en tydelig markør for valg af destination. 

Sådan arbejder vi på indsatsen (delstrategi):
VisitSilkeborg vil i høj grad arbejde for at skabe samarbejde på tværs af eksisterende ”siloer” i forhold til 
interessenter og aktører. Meget samarbejde fungerer godt, men der skal i endnu højere grad lobbyeres og 
samarbejdes fra VisitSilkeborgs side for at skabe fælles forståelse og igangsætte indsatser på tværs af aktører, 
der samlet vil realisere Silkeborgs potentialer som Danmarks Outdoor Hovedstad – til gavn for turisme og 
detailhandel, bosætning og erhvervsudvikling.

VisitSilkeborgs værditilbud til vores aktører skal udvikles i takt med, at vi som DMO tager ansvar for sammen-
hængskraften i destinationen. DMO’en skal varetage destinationens og turismeaktørernes interesser, hvilket 
betyder, at vi skal turde udfordre eksisterende strukturer i byen, hvis det gavner destinationen.

Strategiske milepæle i 2017:

   1. Visionen er udbredt til alle grupper af interessenter ved personlige møder.
   2. Afdækning af behov og muligheden for etablering af et advisory board for outdoor hovedstaden
   3. Udvikling og igangsættelse af kommunikationsplan for at sikre sammenhængskraft mellem alle  
 interessenter - gode historier, inspiration og opdateringer af markedsresultater skal formidles. 
   4. Gennemførelse af to stormøder årligt mhp at sikre fælles ejerskab til vision og brand.

BASISPRODUKTET
Søerne, højdedragene, slugterne, de varierede skovtyper i vores smukke landskab giver os fundamentet i vores 
basisprodukt til turisterne. Det er absolut afgørende, at der er tilgængelighed til naturen og faciliteter, som gør, 
at naturoplevelsen bliver mulig. Derfor er afmærkede stier, spor, udsigtspunkter, offentlige toiletter, bænke, 
infotavler, vejvisning, formidling mv. et vigtigt indsatsområde for turistdestinationer - og i høj grad for 
Silkeborg Søhøjlandet. 

Det kræver mange basale faciliteter at være en outdoor hovedstad. De skal være til rådighed for alle gæster, og 
de skal være i ordentlig stand. Der er rigtig mange fine elementer af basisprodukt til stede allerede. For specifikke 
målgrupper er der dog en række mangler, som skal løses, før vi kan profilere Silkeborg Søhøjlandet som en 
outdoor hovedstad, ligesom der er en række forbedringsmuligheder for at binde outdoor og hovedstad (natur 
og by) bedre sammen. VisitSilkeborg vil arbejde for at italesætte behovet for bedre infrastruktur, deltage i 
aktiviteter, der samler de mange aktører og støtte op om indsatser, der fremmer basisproduktet.

Visionen bygger på en respekt for, at naturen er den allervigtigste ressource. Derfor er det et grundprincip, at 
naturen både skal bruges aktivt, men også passes på.
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Sådan arbejder vi på indsatsen (delstrategi):
To emner danner rammen om de indsatser, der skal bidrage til at forbedre basisproduktet for vores målgrupper. 

Binde by og natur og aktører sammen
Vi vil arbejde for, at by, aktører og natur bliver bedre bundet sammen. Der mangler rekreativ skiltning (også 
kaldet wayfinding), så gæsterne bliver ledt rundt i destinationen. Jo bedre gæsten bliver ledt rundt, desto større 
er chancen for, at de oplever det spændende og fantastiske i Silkeborg Søhøjlandet. Det kan være med til, at de 
vender tilbage til området igen og anbefaler området til andre. Derudover får gæsten også flere muligheder for 
at bruge penge i vores område, når de bliver inspireret til at komme rundt i den brede vifte af tilbud. 

En anden indsats er en optimering af det kortmateriale, som turisterne har brug for til at lære vores smukke natur 
at kende. Det drejer sig om kort til vandring, løb, fiskeri, cykelture eller ture på vandet. 

Overblikskort placeret på strategiske steder i byen bør signalere til gæsterne, at der er masser af oplevelses-
muligheder i naturen tæt på og masser af aktører, som står klar med spændende oplevelser og services.

Infrastruktur og faciliteter
En af de aktiviteter, vi tilbyder som outdoor hovedstad, er vores mountainbikespor. Niveauet på de spor, som 
allerede findes, er i topklasse, men endnu er der ikke tilstrækkelige kilometer til at tiltrække alle de special 
interest-turister, som vi gerne vil have til området. Derfor sætter vi fokus på udbygning af MTB-spor i 
partnerskabet SøhøjlandetMTB. 

Hotspots eller støttefaciliteter er også nødvendige at tænke ind i indsatsområdet. Når de besøgende er færdige 
med deres aktiviteter i naturen, skal de gerne have et sted, hvor de fx kan få lov til at klæde om inden en middag. 
Disse støttepunkter og faciliteter for det aktive friluftsliv er et grundelement i at gøre naturoplevelser tilgængelige i 
sammenhæng med det, der følger lige efter, eksempelvis et restaurationsbesøg i byen. 

Her skal vi være i 2022:
Når gæsten ankommer til Silkeborg by, er vedkommende ikke i tvivl om, at der er mange muligheder for 
oplevelser i naturen. Her er et gennemtænkt wayfindingskoncept. På havnen får man fx overblik over, hvor de 
forskellige aktiviteter findes. For de fleste outdoor aktiviteter er basisproduktet fuldt udviklet. Det er let at komme 
ud i naturen til de enkelte aktiviteter, og det er let at blive inspireret til at besøge byen, når man har været i 
skoven. Silkeborg Søhøjlandet nyder anerkendelse for kvaliteten af sti- og sporforløb, og de unikke oplevelser som 
fx udsigtspunkter, der er tilgængelige for alle målgrupper.

Strategiske milepæle i 2017:
   1. Afmærkede MTB-spor i Vesterskoven (foruden Nordskoven).
   2. Udvikling af koncept for den rekreative skiltning i Silkeborg, herunder formidling i centrum/Havnen, som 
  giver overblik over oplevelsesmuligheder i naturen samt etablering af skiltning til de vigtigste attraktioner,  
 kulturinstitutioner og besøgsmål. (i samarbejde med kommunen)
   3. Etablering af skiltning fra Nordskoven til Sønderskoven og vice versa for vandrere og cyklister/mtb’ere.  
 (i samarbejde med kommune og Naturstyrelsen)
   4. Kortmaterialer er samlet og gjort tilgængelige online på vores digitale platforme.



12

PRODUKT- OG FORRETNINGSUDVIKLING
Den nye vision kalder på et veletableret produktudbud til nuværende og kommende turister. Derfor er det vigtigt, 
at der i Silkeborg bliver tilbudt ophold samt pakkede oplevelser rettet mod de specifikke målgrupper. Det skal 
være med til at gøre vores destination mere synlig og attraktiv. Vi skal have mere at tilbyde, som gæsterne vil 
komme efter og bruge penge på.

Turismeaktørerne skal blive klogere på deres gæster, og hvad de forskellige målgrupper har af behov, ligesom 
virksomhederne skal støttes i deres søgen efter potentielle samarbejdspartnere, så de kan inspireres og skabe 
oplevelsesprodukter i fællesskab.
 

Her skal vi være i 2022:
Der er opbygget en stærk samarbejdskultur blandt turisme- og eventaktørerne i Silkeborg Søhøjlandet, hvor de 
mange, som engagerer sig i fællesskabet, kan se på bundlinjen, at det gør en forskel i forhold til tidligere.

De kommercielle produkter, som tilbydes i Silkeborg Søhøjlandet er steget betragteligt i mængde og dækker som 
et minimum de fire målgrupper. Særligt for special interest motionisten samt den aktive familie er der et bredt og 
varieret udbud.

Kundetilfredsheden hos de valgte målgrupper er høj, både når vi snakker basisprodukt og i særdeleshed også, 
når vi snakker serviceydelser og den oplevede service.
 

Sådan arbejder vi på indsatsen (delstrategi):

Samarbejde blandt aktører
VisitSilkeborg vil understøtte interesserede aktører i deres forretnings- og produktudvikling. Det sker igennem 
møder med erhvervet, men især ved at sætte relevante parter sammen, så de kan udvikle ideer og tilbud til 
turisterne i partnerskaber. 1-1 dialog og sparring foretages løbende, og den viden, som VisitSilkeborg ophober om 
de enkelte aktørers initiativer, forsøges omsat til værdifulde samarbejder.  
Der etableres en eller flere netværksgrupper – eksempelvis med målgrupper som omdrejningspunkt - hvor viden 
om gæster, special interest tourists og inspiration kan deles, og hvor samarbejdsaftaler kan indgås.

Turoperatører
VisitSilkeborg afsøger løbende relevante turoperatører og incoming bureauer for at sikre adgang til nye gæster 
ad den kanal.

Eventnetværk
Events tiltrækker mange besøgende til området. VisitSilkeborg etablerer et netværk, der er med til at 
professionalisere de mange events, som finder sted i Silkeborg og omegn. Det vil bidrage til, at turisterhvervet 
får øjnene op for det store forretningspotentiale, der er i events før, under og efter deres afvikling.

Signatur-events
For at understøtte Silkeborg som outdoor hovedstad skal området tiltrække flere signatur-events samt 
produktudvikle på eksisterende events. VisitSilkeborg arbejder for at styrke eventområdet ved at indgå i tætte 
partnerskaber med tilbagevendende signatur-events og aktivt opsøge værtsskaber for internationale events, der 
yderligere bidrager til substansen i outdoor-strategien. Her tænkes i særlig grad på mesterskaber og festivaler 
indenfor golf, cykling, MTB, trailløb, OCR, adventure race, o-løb, kano/kajak, triatlon o.lign.
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Strategiske milepæle i 2017:
   1. Der afholdes 2-4 møder med fokus på målgrupper – herunder også erhvervsturisme.
   2. Der afholdes 2 netværksmøder for eventaktører, hvor behovet for at mødes om forskellige temaer afdækkes.
   3. Der sikres værtskab for en ny signatur-event.

BRANDING
Vores outdoor-strategi skal omsættes til en konkret, sammenhængende historie for destinationen, så vi kan 
fortsætte og forfine vores markedsføringsindsats for området og knytte vores aktører og strategiske partnere 
tættere sammen. 

VisitSilkeborgs kunder, det vil sige områdets aktører, skal tage aktivt del i den fælles storytelling og branding af 
området for, at det kommer til at have gennemslagskraft på markedet og reelt tiltrække gæster. 

Vi vil gøre op med den traditionelle tilgang til markedsføring, som fortrinsvis har været og fortsat er mere 
informerende end sælgende i udtrykket. Vi vil være mere progressive og sælgende i tone og stil.

Markedsføringen af området vil fokusere på både udenlandske turister fra nærmarkeder og danske turister. 
Målet er at gøre Silkeborg Søhøjlandet til det vigtigste sted i Danmark, når det drejer sig om outdoorsport og 
-oplevelser samt rekreative, afslappende naturoplevelser. Det kræver, at den fælles storytelling, og den gode 
historie bliver defineret. Derfor er brandopbygning, understøttet af en markedsføringsstrategi og -plan, første 
prioritet.

Her skal vi være i 2022:
Den valgte brand-historie er så tydelig, at Silkeborg er top-of-mind hos de valgte målgrupper på det danske 
marked. 

Markedsføringen af destinationen er nu 100 % målgruppeorienteret og i høj grad produktspecifik.
På valgte udenlandske markeder er det fortsat branding af destinationen, der er væsentlig – men med et øget 
markedskendskab er indsatserne sporet ind til specifikke målgrupper.

Erhverv og detailhandel profiterer af destinationens styrkede brand og markante profil og bidrager aktivt hertil 
med egen salgs- og markedsføringsindsats.

Sådan arbejder vi på indsatsen (delstrategi):

Kommunikationsredskaber
VisitSilkeborg vil udvikle en ny designlinje, kommunikationsredskaber, taglines og potentielle symboler, som 
alle i VisitSilkeborg-fællesskabet kan anvende. På den måde bliver der skabt et vigtigt fælles udtryk i 
kommunikationen til turisterne, og på den måde kan destinationen visuelt markere sin profil i markedet og 
adskille sig fra vores konkurrenter.

Strategi for marketing og sociale medier.
VisitSilkeborg målretter marketingindsatsen mod de valgte målgrupper og anvender de kanaler og platforme, 
målgrupperne agerer på. De sociale medier vil være en væsentlig del af indsatsen.

Salgskanaler
VisitSilkeborg indgår i samarbejdet i Business Region Aarhus om en ny regional bookingportal, som stilles til 
rådighed for vores aktører.
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Kommunikation til markedet
VisitSilkeborg opgraderer arbejdet med internationale journalister og bloggere for at skabe så bred 
gennemslagskraft som mulig for den nye profil i markedet.

Opgradering af kompetencer hos medlemmer
VisitSilkeborg vil arbejde for, at salg og markedsføring af destinationen bliver en naturlig del af medlemmernes 
egen salgs- og markedsføringsindsats, og at de får tilbud om udvikling af relevante kompetencer inden for salg 
og sociale medier, herunder facebook, instagram, tripadvisor m.fl. Derudover vil VisitSilkeborg arbejde for at sikre 
at interessenter så vidt muligt kommunikerer under den fælles branding.

Strategiske milepæle i 2017

   1. Ibrugtagning af ny designlinje samt implementering af designlinjen hos aktører.
   2. Udarbejdelse af målgruppeanalyse og markedsføringsstrategi for 2018 og frem, herunder strategi  
 for sociale medier, med præcisering af målgrupper og relevante målepunkter.
   3. Implementering af ny regional bookingplatform. 
   4. Afklaring af koncept for kompetenceudvikling af medlemmer inden for salg og sociale medier. 

UDVIKLING AF STRATEGISKE SAMARBEJDER
Visionen kan kun realiseres ved, at der tilvejebringes ressourcer. VisitSilkeborg indgår strategisk i samarbejder, 
der tilvejebringer konkrete investeringer i form af økonomi, viden og kompetencer, som skaber faciliteter og  
aktiviteter, der højner attraktiviteten af Silkeborg Søhøjlandet i markedets øjne.
Silkeborgs centrale placering i Danmark og fantastiske natur gør, at vi kan melde os ind i mange strategiske 
samarbejder i Danmark. En af de vigtigste er, at Silkeborg Kommune er del af samarbejdet Business Region 
Aarhus, der med sine 12 kommuner i fællesskab ønsker at øge turismeomsætningen i området. VisitSilkeborg er 
en væsentlig aktør i det set-up.

Der er blandt MTB-destinationerne i Danmark et ønske om at skabe et samarbejde under navnet Outdoor-
Denmark. Det vil VisitSilkeborg være med til at starte op som et konkret initiativ, der skal munde ud i flere gæster.
Andre samarbejder, der er relevante for området med fokus på outdoor-aktiviteter er, Gudenåsamarbejdet, 
Aarhus2017, AktivDanmark og Dansk Kyst- og Naturturisme. 

Her skal vi være i 2022:
I den fælles turismestrategi for Business Region Aarhus er Silkeborg Søhøjlandet lig med Lake District og en del af 
Heritage District. VisitSilkeborg har et særligt fokus på at flytte Lake Districts position i samarbejdet fra at være en 
sekundær styrkeposition til at blive en primær styrkeposition. Den del af Lake District, som vores område udgør, er 
nu så tydelig i sin profil og har så mange kommercielle produkter ”på hylden”, at Lake District er en klar 
styrkeposition i samarbejdet. 

Sådan arbejder vi på indsatsen (delstrategi):
VisitSilkeborg investerer tid og ressourcer i Business Region Aarhus – det er en langsigtet investering, som ikke 
nødvenligvis giver afkast i de første år. VisitSilkeborg vil konsolidere og udbygge Silkeborgs position som en 
væsentlig partner i destinationssamarbejdet.
Som outdoor hovedstad prioriterer vi på nationalt plan at være til stede, når outdoorturisme drøftes og 
diskuteres. VisitSilkeborg vil være dagsordensættende og meningsdanner for outdoorturisme – det er nødvendigt 
for at blive hovedstad for området. 
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Strategiske milepæle i 2017

   1. Gudenåsamarbejdet får et særligt fokus i 2017, hvor VisitSilkeborg ønsker at være en attraktiv partner. 
 Gudenåsamarbejdet ønsker at investere i kort og digitale kort - netop et af de behov, som 
 Silkeborg Søhøjlandet har identificeret.
   2. OutdoorDenmark er etableret, og der er taget initiativ til fælles markedsføring vedr. MTB.

VÆRTSKAB OG GÆSTESERVICE
I september 2015 vedtog VisitSilkeborgs bestyrelse en ny strategi for værtskab og gæsteservice. Fokus er på  
værdiskabende gæsteservice til så mange gæster som muligt, hvilket også er målet i den kommende 
strategiperiode. Når gæsterne er ankommet til Silkeborg Søhøjlandet skal de inspireres til at opsøge tilbud, som 
vil give den bedste totaloplevelse for dem og samtidig lede dem rundt til erhverv og by, hvor de kan inspireres til 
køb og skabe omsætning.

Her skal vi være i 2022:
Gæsterne oplever gæsteservicen som professionel og rettidigt. Erhvervet oplever øget flow af gæster på 
destinationen, hvilket kan ses på bundlinjen. 

Sådan arbejder vi på indsatsen (delstrategi):
I Silkeborg møder vi gæsterne og deres behov der, hvor de naturligt opholder sig. Vi arbejder med:

• Opkvalificering på værtskab og viden hos frontmedarbejdere i serviceerhvervet. 
• Intensiveret digital formidling på touchskærme hos strategisk udvalgte aktører samt information via  
 mobile enheder.
• Placering af servicemedarbejdere (mobile værter) som et supplement ”i marken” i strategisk vigtige  
 perioder, fx i højsæson på Havnen og Torvet samt ved større events og begivenheder. 
• Samarbejde med en centralt beliggende privat aktør om bemandet turistinfo-point med fysisk adresse.
• Fokus på at gæsteservice-tiltag og det fremtidige wayfinding-koncept understøtter og skaber synergi til  
 hinanden.
• Måle indsatsen for at sikre viden om hvor der skal prioriteres i fremtiden.

Strategiske milepæle i 2017:

   1. Afklaring af muligheder for synergi mellem gæsteservice-tiltag og nyt wayfinding-koncept
   2. Måling af antal servicerede gæster. 

PROFESSIONALISERING OG TILPASNING AF DMO
VisitSilkeborg skal som DMO hele tiden professionalisere sig. Vi vil være dygtige til at gennemføre vores 
indsatsområder og realisere vores vision. Det kræver et medarbejderteam og en bestyrelse med relevante 
kompetencer. Det kræver fokus på vores forenings medlemmer, og hvordan vi skaber værdi for dem. 

Her skal vi være i 2022:
VisitSilkeborg har udviklet sig til en topprofessionel DMO på alle niveauer, der har en klar vision og strategi og 
styrer målrettet efter sine indsatsområder, men som samtidig kan agere efter markedets behov.
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Sådan arbejder vi på indsatsen (delstrategi):
VisitSilkeborg har løbende fokus på efteruddannelse af sine medarbejdere og behov for tilførsel af kompetencer 
hos medarbejderteam og i bestyrelsen. 

Strategiske milepæle i 2017:
   1. Overblik over kompetenceprofiler hos medarbejdere og afklaring af behov for nye profiler.
   2. Overblik over kompetenceprofiler hos bestyrelse og afklaring af behov for nye profiler.
   3. Afklaring af behov for vedtægtsændringer.
   4. Afklaring af at få et stærkere analysegrundlag lokalt – fx i samarbejde med Silkeborg Kommunes 
 analyseafdeling

VisitSilkeborg
er facilitator af samarbejde, fællesskab og forretningsudvikling i destination Silkeborg Søhøjlandet med formålet 
at forbedre det lokale turisterhvervs konkurrenceevne og bidrage til vækst, omsætning og arbejdspladser. 
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APPENDIX A – UDKAST: 

Overblik over Silkeborg Søhøjlandets

turistprodukt

Dette er en første bruttoliste, som skal kvalificeres og 

er et udgangspunkt for videre bearbejdning.

USP’er OUTDOOR:
Gudenåen (158 km)
Silkeborg-Søerne
Himmelbjerget (147 m)
Hærvejen 
Trækstien
Himmelbjergruten
Danmarks størst sammenhængende skovområde 
(224 km2)

Bevæg:
X km afmærkede vandreruter
X km afmærkede Cykelruter
X km afmærkede Mtb-spor 
X km afmærkede Rideruter
X højdepunkter over 100 meter
6 banestier igennem Silkeborg

Natur og faciliteter:
Stilleskove (skove uden faciliteter)
Biodiversitetsskove (kommer i 2018)
”Bjerge” 
Udsigtspunkter
Søer
2 Badestrande/søbade
Indhegnede hundeskove
Faste o-poster 
Workoutstationer 
Fugletårne 
Søbred km
Naturlegepladser 
32 tilgængelige anlægsbroer + Hjejlens broer 
73 Broer over Gudenåen
Sø- og å areal
Bål- og grillpladser
Iskiosker
Offentlige toiletter 
Bådisætningssteder
Fiskepladser
Madpakkehuse
Cykelstationer
Aboret 
Oaser/byens åndehuller/parker

Friluftsscener 
Indgange til naturen (venues)
Aldrig længere end X km til naturen

Aktiviteter:
8 Tur- og udflugtsbåde
5 Golfbaner
3 Minigolfbaner
5 Fiskesøer/Put&take
4 Hesteudlejere

Udlejning af grej:
Kanoer
Kajakker 
SUP 
Cykler
Motorbåde

Overnatningsmuligheder:
8 Hoteller, kroer og feriecentre
11 Campingpladser
61 B&B’s
14 Naturlejrpladser
Shelters

Events:
52 outdoor sport events
56.000 deltagere i outdoor events i 2016
Open airkoncerter 
X Festivaler

Udstyr:
4 Outdoor grejbutikker
5 sportsudstyrsbutikker
6 cykelbutikker

USP’er HOVEDSTAD:
18 museer, attraktioner og besøgssteder

2 gallerier

X Restauranter og Cafeer

X Detailbutikker

Musikteater og spillesteder
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