EVALUERING
2016 og 2017 i VisitSydsjælland-Møn A/S
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EXECUTIVE SUMMARY
Evalueringen af VisitSydsjælland-Møns drift år 2016 og 2017 viser at den overordnede tilfredshed med
VISM er på 91 procent og at VISM har opnået KPI-målene i 12 ud af 17 projektaktiviteter.
I januar 2018 er der udsendt spørgeskema til 233 af VisitSydsjælland-Møns tætteste samarbejdspartnere i
og udenfor destinationen. Heraf har 54 procent gennemført spørgeskemaet, hvor de blev bedt om at
vurdere tilfredshed med VISM på de kerneværdier som VISM arbejder efter, og at vurdere hvorvidt de var
enige eller uenige i en række udsagn om VISM. Denne data resulterede i en tilfredshedsanalyse udført af
Dansk Erhvervsfremme som viser at turismeerhvervet i SydkystDanmark og udenfor destinationen
overordnede er tilfredse med VISMs arbejde og at de i stor grad har udbytte af at samarbejde med VISM. I
skemaet nedenfor vises tilfredshedsscoren på en skala fra 1-5 på de forskellige parametre som VISM er
blevet mål på.

I samme periode er der indsamlet data i forhold til de konkrete kvantitative mål som er opsat i
Masterplan2020. Denne data viser, at VISM opfylder og overstiger målsætningerne i 12 ud af 17
projektaktiviteter. I de 5 tilfælde hvor VISM ikke lever op til målsætningen viser rapporten, at dette skyldes
at VISM arbejder med projektaktiviteten på en anden måde end den angivne i Masterplan2020. Dette giver
anledning til at revurdere de opstillede målsætninger og opsætte nye relevante mål.
Alt i alt viser rapporten at turismeerhvervet er tilfredse og støtter VisitSydsjælland-Møns arbejde og at
VISM er på vej til at opnå de mål som er opstillet til 2020. For at bevare objektiviteten fokuserer
evalueringen på de delmål som er opsat i Masterplan2020, derfor er der også projektaktiviteter som VISM
arbejder med der ikke er medtaget. Det må forventes at disse medtages i en endelig afrapportering af
Masterplan2020.
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INDLEDNING
I VisitSydsjælland-Møns (VISM) ejeraftale står der, at der skal foreligge en midtvejsevaluering efter de to
første år. Efter aftale med bestyrelsen i VisitSydsjælland-Møn er en evaluering blevet foretaget i primo
2018. Tidspunktet er valgt ud fra, at man hermed kan evaluere samlet på to hele år, nemlig 2016 og 2017.
Dermed er 2015 ikke medtaget i evalueringen, for selvom selskabet blev dannet her blev året brugt på at
drifte gamle aftaler. Evalueringen består af to dele; en eksternt udført tilfredshedsanalyse og en KPIrapport, som evaluerer individuelt på de delmål som er opsat i Masterplan 2020.
Evalueringen er dels tiltænkt ejerkommunerne som dermed kan se hvor langt VISM er nået på de første to
år, men også en måde hvorpå man i bestyrelsen og internt i VISM kan se hvad der er opnået og hvor man
fremadrettet skal fokusere. Flere af målene er allerede drøftet på bestyrelsesmøder i løbet af de to
foregående år og bestyrelsen er dermed informeret om bl.a. prioritering af besøgende på hjemmesiden,
hvor der ikke længere fokuseres på kvantitet men kvalitet. Dermed kan denne evaluering også bruges til
konkret at redigere delmål i Masterplan 2020, så man i 2020 kan kigge tilbage på de tiltag der reelt har haft
fokus.
Igennem denne evaluering må det også tages i mente, at Masterplan 2020 er skrevet før VISM reelt gik i
gang med arbejdet i destinationen. Dermed er der undervejs opstået nye vinkler og ideer til hvordan
målene bedst opnås og udfordringer som man har måtte tage hånd om før man kunne fokusere på de
konkrete mål.
Det har været vigtigt for VISM ikke blot at kigge på de konkrete delmål inden for hvert arbejdsområde, men
også at få en forståelse for hvordan stakeholders, samarbejdspartnere og netværket oplever VISMs
arbejde. Masterplan 2020 har også i denne forbindelse opsat kerneværdier i forhold til hvordan VISM
ønsker at arbejde og stakeholders, samarbejdspartnere og netværket er blevet spurgt hvorvidt de er enige
og tilfredse på en række parametre. For at dette element kunne opnå en vis objektivitet var det vigtigt for
VISM at den blev foretaget af en ekstern partner, og til dette valgte VISM at indgå samarbejde med Dansk
Erhvervsfremme. Dansk Erhvervsfremme (DEF) har dermed foretaget en tilfredshedsanalyse hvor de
gennem et spørgeskema har målt tilfredsheden blandt turisterhvervet i SydkystDanmark og de vigtigste
samarbejdspartnere uden for destinationen.
Dokumentet er opbygget således, at der først foreligger en metodisk gennemgang af de forskellige
elementer i evalueringen, dernæst forligger tilfredshedsanalysen foretaget af Dansk Erhvervsfremme og
KPI-rapporten foretaget af VISM. Slutteligt samler konklusion op på den samlede evaluering af VISMs første
år i drift.
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METODE
Dette afsnit omhandler den valgte metode i forhold til de to dele af analysen, hvorfor evalueringen er
foretaget på den givne måde, hvilke begrænsninger der har været og hvordan de følgende afsnit læses.
Evalueringen er opdelt i to dele da dette gør det muligt at fortage en grundig og fuldstændig evaluering på
både bløde og hårde parametre. En spørgeskemaundersøgelse er foretaget af Dansk Erhvervsfremme (DEF)
for at opnå svar på om VISM lever op til de blødere succesfaktorer i Masterplan 2020 om hvordan VISM
arbejder. Og de konkrete Key Performance Indicators (KPI), de hårde fakta, som det har været muligt for
VISM selv at evaluere. KPIerne er opsatte kvantitative mål, som VISM gennem helt konkrete måleværktøjer
kan undersøge om de er opnået eller ej, dermed er disse ikke elastiske og de kan ikke påvirkes af personlige
relationer. Til gengæld er det nødvendigt med et gennemgribende kendskab til VISMs arbejde for at kunne
finde frem til de tiltag, som er gjort vedrørende de enkelte mål. De bløde succesfaktorer kan derimod
påvirkes gennem personlige relationer, tilhørsforhold hos VISM og gennem måden spørgsmålet stilles, og
dette er grunden til, at det var nødvendigt at få et eksternt firma til at udføre denne del.
Denne deling har været nødvendig for at opnå en objektiv og samtidig grundig evaluering af VISMs første to
år i drift. At analysen er todelt kan have haft betydning for de aspekter hvor de bløde succesfaktorer
overlapper med KPIerne, da det kan være kompliceret at sammenholde de to forskellige måleparametre. Til
gengæld opnår man en dybere forståelse ved både at have bløde parametre og kvantitative data at
evaluere på.
Evalueringen er tiltænkt VisitSydsjælland-Møns bestyrelse som dermed har en grundig forståelse for VISMs
arbejde og dermed også ved, at VISM arbejder med mange andre tiltag end blot de nævnte i evalueringen,
herunder kan f.eks. nævnes dialogmøder med aktører, tiltag for erhvervsturisme, udvikling af brætspil til
uddannelse af turistinformationer og udvikling af samlet bryllupsturismeindsats. Disse tiltag er ikke
tilknyttet de konkrete mål i Masterplan 2020, og dermed ikke en del af evalueringen af VISMs første to år i
drift, de er derimod en del af det arbejde som VISM hver dag udfører.
Trods bestyrelsens forforståelse for VISMs arbejde er evalueringen skrevet ud fra et perspektiv om at
udefrakommende skal kunne læse og forstå hvert element af evalueringen, og dermed opnå samme
forståelse for det arbejde VISM udfører.
I det følgende vil metoden for den eksterne tilfredshedsanalyse først blive gennemgået og dernæst
metoden for indsamling af KPIerne. Herefter foreligger selve Tilfredshedsanalysen, udarbejdet af Dansk
Erhvervsfremme og derefter bliver de enkelte delmål gennemgået i den kvantitative KPI-rapport.
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METODE FOR EKSTERN TILFREDSHEDSANALYSE
For at opnå en objektiv evaluering af VisitSydsjælland-Møn var det vigtigt at få et eksternt firma til at
vurdere hvorvidt VISM lever op til de kerneværdier og succeskriterier som er opsat i Masterplan 2020. Efter
indhentning af flere tilbud og efter anbefaling fra Næstved Erhverv, blev det afgjort at Dansk
Erhvervsfremme kunne levere det ønskede til en tilfredsstillende pris. Dansk Erhvervsfremme er en
landsdækkende, politisk uafhængig netværks- og medlemsorganisation, som blandt andet har specialiseret
sig i at lave netop denne type analyser.
Dansk Erhvervsfremme har leveret en spørgeskemaundersøgelse hvor de ud fra målsætninger i Masterplan
2020 har spurgt VISM’s netværk hvorvidt de er tilfredse med en række forskellige parametre og hvorvidt de
er enige i en række udsagn. For at udvikle spørgerammen er der taget udgangspunkt i de kritiske
succesfaktorer i Masterplan 2020 og de opsatte kerneværdier for VISMs arbejde:

(Masterplan 2020, s. 10)

Ovenstående har lagt fundamentet til en spørgeramme med 36 spørgsmål, hvor respondenterne er blevet
bedt om at vurdere VISM og forskellige parametre på en skala fra 1-5 eller vurdere om de er enige eller
uenige i en række udsagn (se spørgerammen i appendiks i.i).
Respondenterne er samlet fra VISMs kartotek af samarbejdspartnere indenfor og udenfor destinationen, i
alt blev spørgeskemaet udsendt til 233 personer. Spørgeskemaet er dermed kun udsendt til relevante
s. 5

stakeholders, netværk og aktører i turismebranchen, som har et reelt kendskab til VISM og dermed nok
ekspertise til at svare på hvordan VISM arbejder og hvilke forbedringer eller tiltag der kan fokuseres på i
fremtiden. Det vurderes at spørgeskemaet er udsendt til en repræsentativ masse.
I forhold til repræsentativitet er fordelingen af svar fra hver kommune også afgørende for hvorvidt de
enkelte ejerkommuner er repræsenteret. Spørgeskemaet er udsendt til flest fra Vordingborg (n~67) og
Næstved (n~52), som også har de største ejerandele af VisitSydsjælland-Møn A/S på hver 38%.
Spørgeskemaet er også udsendt til en repræsentativ masse fra Faxe (n~24) og Stevns (n~29), som hver har
en ejerandel på 12% i VisitSydsjælland-Møn A/S. Derudover er spørgeskemaet udsendt til
samarbejdspartnere udenfor destinationen (n~60). Svarene fordeler sig ligeledes på samme måde med flest
svar fra Vordingborg (n~33) og Næstved (n~28) dernæst Stevns (n~19) og Faxe (n~18). Medtages gruppen
udenfor destinationen (n~26) vurderes det at evalueringen er repræsentativ i forhold til kommunernes
størrelse og deres ejerandel i VISM. Disse tal fremgår også af Tilfredshedsanalysen nedenfor.
Samlet opnåede spørgeskemaet en svarprocent på 54, hvilket var over det forventede på 50%, og dermed
et positivt resultat for spørgeskemaet. Dansk Erhvervsfremme har opstillet Tabel 1 hvor
gennemførelsesstatistikken fremgår.

Antal deltagere
(Total)
Ikke svaret

Antal

Andel

233

100%

89

38%

Ønsker ikke at svare 15

6%

Ufuldstændige

3

1%

Gennemførte

126

54%

Bounce

2
TABEL 1: GENNEMFØRELSESSTATISTIK

Spørgeskemaet blev udsendt medio januar og var aktivt i ni dage, i denne periode blev der udsendt fire
reminders til respondenter, som endnu ikke havde svaret og hermed blev den høje svarprocent opnået.
Svarprocenten på 54% er over det forventede af Dansk Erhvervsfremme som foretog analysen.
Når spørgeskemaundersøgelser foretages er det altid forbundet med en usikkerhed i forhold til hvorvidt
respondenterne forstår spørgsmålene og meningen med vurderingen. I og med at spørgeskemaet er
udsendt til det relevante turismenetværk og VISMs samarbejdspartnere formodes det at der er en stor
forståelse blandt respondenterne. Ikke desto mindre har det ved hver svarmulighed været muligt at svare
”ved ikke”, dermed undgås det at der vælges et tilfældigt svar. Disse svar er ekskluderet i forhold til
udregningen af gennemsnittet. Derudover har det på hver side været muligt for respondenterne at skrive
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en fritekst hvor respondenten kunne uddybe og begrunde sit svar eller komme med ris og ros til VISMs
arbejde.
Den eksternt udarbejdede Tilfredshedsundersøgelse starter på side 11. Her foreligger den analyse som
Dansk Erhvervsfremme har foretaget, og hvor de har sammenholdt svarene med forskellige segmenter.

METODE FOR KPI-RAPPORTEN
Udover måling på VISMs kerneværdier og de kritiske succesfaktorer, som spørgeskemaet hjælper med at
besvare, har VISM også foretaget en status i forhold til de konkrete Key Performance Indicators (KPI) som
er opstillet i Masterplan 2020. Herunder findes de tre matrixskemaer fra Masterplanen2020 (s. 17-19), som
hver refererer til et af VISMs arbejdsområder.
Forretnings- og destinationsudvikling:
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Markedskommunikation:

Information og service:

Der er dermed taget udgangspunkt i de konkrete KPIer for 2016 og 2017 som er opstillet ovenfor. I henhold
til hvert mål har der været en dialog med den ansvarlige chef på området, og derefter er data blevet
fremfundet. Nogle resultater er fundet gennem online kilder og andre er fundet gennem VISMs egne
arkiver, hvor den kvantitative data fremgår. KPI-rapporten kommer ind på hvert enkelt mål og forklarer
hvordan VISM har arbejdet med det konkrete mål, hvor VISM er i forhold til det opstillede mål og henviser
til hvor i appendikset dette kan fremfindes.
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I rapporten er der fokus på 2016 og 2017 selvom selskabet blev stiftet i 2015, grunden til dette fokus er at
2015 primært blev brugt til at drifte forudgående aftaler. Fokusset er også lagt på disse helt konkrete og
målbare arbejdsopgaver, dermed er en del af det arbejde som VISM også laver ekskluderet. Dette er
grundet at denne del af rapporten skal være objektiv og med fokus på de konkrete KPIer. Dermed har det
betydet at tiltag for erhvervsturisme, bryllupsturisme såvel som udvikling af læringsmateriale til
turistinformationerne blandt meget andet ikke er medtaget i denne rapport. Det må forventes at dette
medtages i afrapportering i 2020.
Som nævnt er KPI-rapporten udarbejdet internt i VISM, hvilket har været en fordel da det kræver et stort
kendskab til det arbejde der er gjort, og en vis adgang ikke kun til materialet, men også til de respektive
chefer på de givne områder. Internt udarbejdede rapporter kan ofte give anledning til spørgsmål om
objektivitet, men da denne del handler om de faktuelle målsætninger og grundet det udførlige appendiks
vedrørende hvert mål forbliver KPI-rapporten objektiv.
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EKSTERN
TILFREDSHEDSANALYSE
af Dansk Erhvervsfremme

def

Analysen er udarbejdet af Dansk
Erhvervsfremme (DEF) i januar
2018.

Analysens resultater bygger på en
survey-undersøgelse udsendt til
VisitSydsjælland-Møns (VISM)
samarbejdspartnere og
netværksdeltagere. 126 har svaret,
hvilket er en besvarelsesandel på 54%.
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OVERORDNET TILFREDSHED
Er der tilfredshed med VISM?
Analysen viser, at VisitSydsjælland-Møn på alle parametre opnår en høj tilfredshedsscore.
Respondenterne tildeler organisation en score på over 4 ud af 5 mulige point på samtlige
performanceområder.
Overordnet set er hele 91 pct. helt eller delvist tilfredse med organisationen. Modsat er kun 4 pct.
helt eller delvist utilfredse.
Samtidig er 84 pct. helt eller delvist tilfredse med samarbejdet. Omvendt er 7 pct. meget eller
delvist utilfredse.
FIGUR 1: TILFREDSHEDSPERFORMANCE 2018

Følgende spørgsmål ligger til grund for analysen: Hvor tilfreds/enig er du med/i følgende:
 Tilfredshed m. VISM: Din overordnede tilfredshed med VisitSydsjælland-Møn?
 Tilfredshed m. samarbejde: Hvor tilfreds er du med samarbejdet med VisitSydsjællandMøn?
 Udbytte: Din virksomhed har positivt udbytte af VisitSydsjælland-Møns arbejde?
 Service: Medarbejdernes service (venlighed, tilgængelighed, overholdelse af deadlines
mv.)?
 Kompetencer: Medarbejdernes kompetencer (faglighed, evnen til at sætte sig ind i
virksomhedens udfordringer mv.)?
 Kommunikation: Organisationens kommunikation (nyhedsbrev, hjemmeside, sociale
medier mv.)?
 Image: VisitSydsjælland-Møn har et positivt image i turismebranchen?
Note:
For overblikkets skyld er respondenternes svar indekseret med en point score fra 1-5, hvor 1 er ’ utilfreds / uenig’ og
5 er ’tilfreds / enig’. ”Ved ikke” svarene er fjernet inden gennemsnittet er beregnet.
De røde linjer angiver den statistiske usikkerhed (konfidensintervaller). Overlapper konfidensintervallerne ikke, er der
statistisk signifikante forskelle mellem resultaterne
s. 11

SEGMENTERET TILFREDSHED
Er der forskel i tilfredsheden med VISM?
I det følgende er tilfredsheden med VISM opdelt på 3 centrale segmenter.
I stikprøven har gruppen af netværksdeltagere en lidt højere tilfredshedsscore end de øvrige grupperinger.
Men analysen viser, at der ikke er signifikante forskelle mellem segmenterne.
Det kan dermed ikke konkluderes med tilstrækkelig sikkerhed, at forskellen i stikprøven også gør sig
gældende for populationen.
FIGUR 2: TILFREDSHED MED VISM OPDELT PÅ SEGMENTER

Følgende spørgsmål ligger til grund for analysen:
Din overordnede tilfredshed med VisitSydsjælland-Møn? (n =21-41)

Note:
For overblikkets skyld er respondenternes svar indekseret med en point score fra 1-5, hvor 1 er ’ utilfreds /
uenig’ og 5 er ’tilfreds / enig’. ”Ved ikke” svarene er fjernet inden gennemsnittet er beregnet.
De røde linjer angiver den statistiske usikkerhed (konfidensintervaller). Overlapper konfidensintervallerne
ikke, er der statistisk signifikante forskelle mellem resultaterne.
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FORSKEL I TILFREDSHEDEN MED VISM MELLEM EJERKOMMUNERNE
Tilfredshedsscoren varierer en smule mellem respondenterne fra de forskellige ejerkommuner,
samt mellem disse og respondenter i det øvrige Danmark.
Stikprøven er dog for lille til at kunne konstatere statistisk signifikante forskelle kommunerne i
mellem.
FIGUR 3: TILFREDSHED MED VISM OPDELT PÅ EJERKOMMUNER OG UDENFOR

Følgende spørgsmål ligger til grund for analysen: Din
overordnede tilfredshed med VisitSydsjælland-Møn?
(n =18-33)
Note:
For overblikkets skyld er respondenternes svar indekseret med en
point score fra 1-5, hvor 1 er ’ utilfreds / uenig’ og 5 er ’tilfreds /
enig’. ”Ved ikke” svarene er fjernet inden gennemsnittet er
beregnet
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Antal svar fra
kommunen
Stevns
Faxe
Vordingborg
Næstved
Udenfor
destinationen

19
18
33
28
26

LOYALITET
Kan VisitSydsjælland-Møn anbefales?
FIGUR 4: NET PROMOTER SCORE
I analysen af anbefalingsgraden benyttes
loyalitetsredskabet Net Promoter Score (se
note).
58 pct. af respondenterne kan kategoriseres
som loyale, fordi de med høj sandsynlighed
vil anbefale VisitSydsjælland-Møn. Samtidig
kan 14 pct. beskrives som ikke-loyale, da de
med lav sandsynlighed vil anbefale
organisationen.
Dette giver samlet set en Net Promoter
Score på +44 point. Hvilket er en meget god
score.
I stikprøven er der forskelle i loyalitet alt
efter, hvilken gruppering respondenterne
tilhører.
For respondenter i stikprøven med højt
kendskab, og gruppen netværksdelta- gere
er anbefalingsgraden – og dermed
loyaliteten – større end respondenter i
gruppen Politisk / strategisk niveau.
Antallet af svar i hver gruppe er dog lille, og
analysen kan ikke konstatere statistisk
signifikante forskelle mellem grupperne.
Dermed kan det ikke med tilstrækkelig
sikkerhed konkluderes, at forskellene findes
i populationen.

Note:
Net Promoter Score (NPS) er et værktøj, der udtrykker respondenternes samlede loyalitet over for organisationen.
Respondenterne stilles følgende spørgsmål: ”Hvor sandsynligt er det, at du vil anbefale os til andre virksomheder i dit
netværk?” Respondenterne svarer på en skala fra 0-10, hvor 0 er ”usandsynligt” og 10 er ”meget sandsynligt”.
Andelen af respondenter, der svarer 9-10 (kategoriseres som loyale) fratrækkes andelen, der svarer 0-6 (kategoriseres
som ikke-loyale). Derved opnås Net Promoter Score.
 En score under 0 betragtes som lav
 0-50 er god
 Over 50 er fremragende
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MARKEDSFØRING
Hvordan vurderes VISMs markedsføringsindsats?
VISM har fokus på markedsføring, og har i de seneste år lanceret et nyt brand, og opstartet
forskellige initiativer til både at ramme det dan- ske marked og fokusmarkeder i Tyskland, Sverige
og Holland. I det følgende kortlægges respondenternes vurdering af markedsføringsindsatsen.
78 pct. af respondenterne er helt eller delvist enige i, at udvikling og etablering af brandet
"SydkystDanmark - Her begynder historierne" er en positiv udvikling.
71 pct. er enten helt eller delvist enige i, at VISM repræsenterer én sammenhængende destination. Dette
er 13 pct. helt eller delvist uenige i.
FIGUR 5: VURDERING AF MARKEDSFØRING

Følgende spørgsmål ligger til grund for analysen: Hvor enig er du følgende:
 VISM sætter salg og konvertering i højsædet: VISM sætter salg og konvertering i højsædet på vores kampagner og
hjælper dermed turismeerhvervet til at blive tilgængelige på markedets vigtigste digitale platforme?
 Oplevelsesprodukter kan tiltrække nye segmenter: VISM arbejder med tematiserede oplevelsesprodukter, som
kan tiltrække nye segmenter?
 VISM har skabt nye fortællinger med større national og international appel: VISM har skabt nye fortællinger, som
er med til at opnå større national og international appel med skarpere produkter, relevante begivenheder og
unikke oplevelser?
 Destinationen er et stærkt brand for kyst- og naturturisme: Destinationen bliver lanceret som et nyt stærkt brand
for kyst og naturturisme?
 Positiv udvikling med brandet "SydkystDanmark": VISM udvikling og etablering af brandet "SydkystDanmark - Her
begynder historierne" er en positiv udvikling?
 VISM repræsenterer én sammenhængende destination: VISM repræsenterer én sammenhængende destination
med fælles identitet?
 Lykkedes med at skabe et internationalt publikum: VISM er lykkedes med at skabe et internationalt publikum for
Sydsjælland og Møn?
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AKTUELLE TRENDS OG NYE VEJ
Griber VISM de aktuelle trends og tænker ud af boksen?
VISM arbejder med aktuelle trends inden for turisme, og udfordrer de traditionelle måder at tænke
turisme på. Respondenternes vurdering af, om dette lykkedes for organisationen.
79 pct. er helt eller delvist enige i, at VISM udviser mod til at gå utraditionelle veje og udfordre
vanetænkning. 2 pct. er uenige i dette.
FIGUR 6: VURDERING AF NYTÆNKNING

Følgende spørgsmål ligger til grund for analysen: Hvor enig er du i følgende:
 Højner serviceniveauet og når et større publikum: VISM arbejder for at højne
serviceniveauet og nå et større publikum med turistinformationerne
 Er et væksthus for ideer og projekter: VISM er et væksthus for ideer og projekter, som kan
fremme turisme, kultur og livskvalitet i på Sydsjælland og Møn
 Holder sig opdateret på trends: VISM holder sig opdateret på trends og tendenser i
turismemarkedet og tilpasser organisationens indsatser derefter
 Udviser mod til at gå utraditionelle veje: VISM udviser mod til at gå utraditionelle veje og
udfordrer vanetænkning
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SAMARBEJDE
Gør samarbejde stærk?
VISM arbejder efter devisen: ”Sammen er vi stærkere”, og arbejder med at lave netværk og
udbrede en forståelse af, at naboen ikke er konkurrent men en potentiel samarbejdspartner. Hvis
naboen har turister er det positivt for andre virksomheder, for kommunerne og for de forskellige
nabodestinationer. Men, hvordan vurderer respondenterne VISMs samarbejdsindsatser?
59 pct. af respondenterne er enten delvist eller helt enige i, at VISM gør en indsats for at til- trække
investeringer og forbedre vækstbetingelserne, infrastruktur og synlighed i overnatningssektoren. 7
pct. er helt eller delvist uenige i dette. 20 pct. har svaret ”ved ikke”.
FIGUR 7: VURDERING AF SAMARBEJDSINDSATSER

Følgende spørgsmål ligger til grund for analysen: Hvor enig er du i følgende:
 Samarbejder bredt: VISM samarbejder bredt med de relevante nabodestinationer og
relevante turismeorganisationer
 Sikrer at nye muligheder udnyttes optimalt: VISM yder en koordinerende indsats for
turismeerhvervet, som sikre at nye muligheder udnyttes optimalt
 Tiltrækker investeringer og forbedrer vækstbetingelserne: VISM gør en indsats for at
tiltrække investeringer og for- bedre vækstbetingelserne, infrastruktur og synlighed i
overnatningssektoren
 Sikrer et godt samarbejde med toneangivende aktører: VISM sikrer et godt samarbejde
med toneangivende aktører i organisationens projekter
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FREMTIDEN
Hvad bringer fremtiden?
Respondenterne har vurderet, hvad der bør være mere og mindre af i fremtiden hos VISM.
67 pct. af respondenterne er helt eller delvist uenige i, at fælles destinationsmarkedsføring får
mindre betydning i fremtiden. 20 pct. er modsat helt eller delvist enige i udsagnet.
Derudover er 95 pct. helt eller delvist enige i, at produkt- og oplevelsesudvikling i højere grad skal bære
fremtidens vækst. Kun 1 pct. er uenig i dette.
FIGUR 8: VURDERING AF FREMTIDEN

Følgende spørgsmål ligger til grund for analysen: Hvor enig er du i følgende:
 Større fokus på at højne service og værtskab: Der skal i fremtiden være større fokus på at
højne service og værtskab hos et bredt udvalg af turismeaktører i destinationen, for at
turisterne får den bedste oplevelse
 Større fokus på pressebesøg fra ind- og udland: Der skal i fremtiden være større fokus på
pressebesøg fra ind- og udland for at skabe kendskab til destinationen
 Sociale medier og bookingplatforme vil afløse destinationsmarkedsføring: Sociale medier
og bookingplatforme vil gradvis afløse destinationsmarkedsføring
 Fælles destinationsmarkedsføring får mindre betydning: Fælles
destinationsmarkedsføring får mindre betydning i fremtiden
 Produkt- og oplevelsesudvikling er fremtidens vækst: Produkt- og oplevelsesudvikling skal
i højere grad bære fremtidens vækst
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RÅDATA
Hvad har vi gjort og hvor mange har svaret?
Dansk Erhvervsfremme har i perioden fra den 18.01.2018- 26.01.2018 foretaget en undersøgelse
blandt VisitSydsjælland-Møns samarbejdspartnere og netværksdeltagere.
Spørgeskemaundersøgelsens data er indsamlet via e-mail til denne målgruppe.

TABEL 1: GENNEMFØRELSESSTATISTIK
Antal

Andel

Antal deltagere
(Total)
Ikke svaret

233

100%

89

38%

Ønsker ikke at svare

15

6%

Ufuldstændige

3

1%

Gennemførte

126

54%

Bounce

2

Er stikprøven repræsentativ?
Repræsentativitetstesten viser, at stikprøven ikke er repræsentativ for populationen på
’Kendskabsniveau’ baggrundsvariablen. Derfor er resultaterne på den variabel vejet, så de afspejler
sammensætningen i populationen.

TABEL 2: REPRÆSENTATIVITET
Repræsentativitet
Kendskabsniveau

✘

Politisk / strategisk
niveau
Netværksdeltagelse

✔

Samarbejdspartner

✔

Kommuneplacering

✔

Primærbranche

✔
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✔

TABEL 3: KENDSKABSNIVEAU
Population
Antal

Population
Andel

Stikprøve
Antal

Stikprøve
Andel

Alm. kendskab

209

89%

105

83%

Højt kendskab

27

11%

21

17%

Total

236

100%

126

100%

TABEL 4: SAMARBEJDSPARTNER PÅ POLITISK / STRATEGISK NIVEAU

Nej

Population
Antal
188

Population
Andel
80%

Stikprøve
Antal
93

Stikprøve
Andel
74%

Ja

48

20%

33

26%

Total

236

100%

126

100%

Population
Antal
153

Population
Andel
65%

Stikprøve
Antal
85

Stikprøve
Andel
67%

83

35%

41

33%

236

100%

126

100%

Indenfor

Population
Antal
167

Population
Andel
71%

Stikprøve
Antal
95

Stikprøve
Andel
75%

Udenfor

69

29%

31

25%

Total

236

100%

126

100%

TABEL 5: NETVÆRKSDELTAGELSE

Ikkenetværksdeltager
Netværksdeltager
Total

TABEL 6: SAMARBEJDSPARTNER
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TABEL 7: KOMUNEPLACERING
Population
Antal

Population
Andel

Stikprøve
Antal

Stikprøve
Andel

Næstved

52

22%

28

22%

Stevns

29

12%

19

15%

Vordingborg

68

29%

33

26%

Faxe

24

10%

18

14%

Uden for
ejerkommuner
Total

63

27%

28

22%

236

100%

126

100%

Population
Antal

Population
Andel

Stikprøve
Antal

Stikprøve
Andel

Udvikling

93

39%

51

40%

Restauration og
overnatning
Attraktion

65

28%

37

29%

43

18%

24

19%

Transport

17

7%

4

3%

N/A

18

8%

10

8%

Total

236

100%

126

100%

TABEL 8: PRIMÆR BRANCHE
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KPI-RAPPORT
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KPI-RAPPORT
Hvert enkelt afsnit referer til et mål fra de førnævnte matrixskemaer, og hvert afsnit starter med et skema
som viser projektaktiviteten, det forventede mål og det realiserede mål. Derefter fremgår en forklaring af
hvordan VISM har arbejdet med hvert mål og hvor man er i forhold til realiseringen.

FORRETNINGS- OG DESTINATIONSUDVIKLING
Taskforce 2020
Projektaktiviteter
Taskforce 20201

Mål

2016
50.000
overnatninger

2017
50.000
overnatninger

-

-

Realiseret

Da masterplanen blev skrevet i 2015 var der en ide om at nedsætte en taskforce bestående af kommunes
planchefer og erhvervschefer for at skaffe mere overnatningskapacitet. En sådan taskforce er ikke
prioriteret, men der er til gengæld arbejdet med at sikre overnatningskapacitet på mange andre fronter.
Målsætningerne i Taskforce 2020 indeholder fokus på:
-

Autocamperpladser
o

I havnenetværket er der sat fokus på autocamperpladser på havnene. Netværket ser store
ligheder mellem lystsejlere og autocampister, og et stort potentiale i at få flere
autocampere til havnene. (Appendiks 1.1)

-

Øget sommerhusudlejning
o

VISM afholdt i efteråret 2017 tre feriehusarrangementer i samarbejde med de fire
kommuner. Her blev feriehusejere inviteret til at høre mere om de fordele der er ved at
udleje feriehuse (Appendiks 1.2).

-

Nye sommerhusområder og feriecentre

-

Deleøkonomi

-

Bookbar og international Camping
o

Dette er et fokusområde i campingnetværket, og kom blandt andet til udtryk i forbindelse
med efterårskampagnen 2017 (appendiks 1.3)

-

Hoteludvikling
o

VISM har assisteret med potentialeafklaring og businessplaner i forhold til hoteller både på
Møn og i Næstved.
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Derfor kan det på trods af at Taskforce2020-gruppen ikke er nedsat fastslås at der er fokus på at udvide
overnatningskapaciteten i SydkystDanmark.
Årskonference med byråd og aktører
Projektaktiviteter
Årskonference med Byråd og
aktører2

2016

2017

Mål

-

Minimum 150 deltagere

2018
Minimum 150 deltagere

Realiseret

-

179 deltagere

250 deltagere

Der er både i 2017 og i 2018 afholdt nytårskonference hvor aktører, byråd og turismeinteresserede har
været indbudt til at kigge tilbage på det forgangne år og frem mod den kommende sæson. Konferencen
afholdes den sidste hverdag af første måned, altså den 31. januar såfremt den falder på en hverdag. Da det
primære arbejde med nytårskonferencerne ligger i det foregående år, har man her valgt at medtage 2018s
Nytårskonference.
I 2017 blev SydkystDanmarks første nytårskonference afholdt på Stars i Vordingborg med 179 deltagere
(appendiks 2.1) der var opsat et heldagsprogram fra kl. 09:00-15:00 (appendiks 2.2). Der blev blandt andet
sat fokus på det tværkommunale samarbejde, sociale medier og lokale ildsjæle. I den efterfølgende
evaluering af konferencen opnåede konferencen en samlet score på 4,6 på en skala fra et til fem (appendiks
2.3). På nytårskonferencen i 2017 blev turismeprisen SydkystDanmarks Bedste Turismeinitiativ lanceret og
Camønoen løb med sejren som 2016s bedste turismeinitiativ (appendiks 2.4). Prisen var først og fremmest
tænkt som et incitament til at få pressen involveret, hvilket lykkedes da Sjællandske blandt andre bragte en
artikel om uddelingen af prisen (appendiks 2.5).
I 2018 blev nytårskonferencen afholdt på Grønnegades Kasserne og Kulturcenter i Næstved med 250
deltagere (appendiks 2.6). Der var opsat et program fra klokken 9:00-15:00 (appendiks 2.7) med
oplægsholdere og paneldebatter. Årets tema var Viva La Revolution og der var blandt andet oplæg fra
Amsterdam Marketings Research Manager Olivier Ponti, og paneldebatter med opfordringer til at
revolutionere det sjællandske turismelandekort og brandingen hos de individuelle aktører. I den
efterfølgende evaluering scorede konferencen en overordnet score på 4,8 på en skala fra et til fem
(appendiks 2.8). SydkystDanmarks turismepris gik til DarkSky Møn for deres arbejde og certificering i 2017
(appendiks 2.9). Pressen var mødt op og både prisuddelingen og selve konferencen blev dækket blandt
andet i Sjællandske med en helsides artikel om konferencen (appendiks 2.10).
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Samarbejdsaftale med Østersøpartnerskab
Projektaktiviteter
Samarbejdsaftale med
Østersøpartnerskab3

Mål

2016
Aktiv

2017
Aktiv

Realiseret

Aktivt

Aktivt

VISM indgik i 2015 en samarbejdsaftale med Østersøpartnerskabet under Dansk Kyst og Naturturisme, som
løber til ultimo 2018. Samarbejdet omhandler Interreg projektet REACT – Resort for Active Coastal Tourism,
som er et samarbejde mellem danske og tyske partnere om at tiltrække turister og udvikle det samlede
område inden for Speciel Interest Tourism (SIT). De særlige interesser der er fokus på er vandring, cykling,
fiskeri, vandsport og strandliv. VISMs arbejde i projektet er koordinering af de enkelte aktører og sparring i
forhold til at udvikle nye produkter, værdikæder og bundling af tilbud (appendiks 3.1). Markedsføringen
foregår i fællesskab under brandnavnet Natura Aktiv, fælles kampagner og hjemmesiden
www.naturaaktiv.com.
Etablering af bredt medlemsnetværk
Projektaktiviteter
Etablering af bredt
medlemsnetværk4

Mål

2016
50 medlemmer

2017
75 medlemmer

Realiseret

50+ medlemmer

90 medlemmer

I 2016 blev der etableret en række forskellige temabasserede netværk. Netværkene har været støt
voksende og nåede i 2016 op på over 50 medlemmer og bestod i 2017 af i alt 90 medlemmer (appendiks
4.1):
-

Havnenetværk
o

-

Campingnetværk
o

-

Bestående af havnefogederne fra de fire kommuner

Bestående af repræsentanter for de fire største campingpladser i destinationen

Møde og Konferencenetværk
o

Bestående af aktører med møde og konference faciliteter som har ønske om en fælles
indsats for at styrke mødeturismen i SydkystDanmark

-

Bryllupsnetværk
o

Bestående af bryllupsarrangører i destinationen, det er en forudsætning at man har
mulighed for at stå for det administrative arbejde for udenlandske par som ønsker vielse i
Danmark.
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-

Netværk af turistinformationerne
o

Turistinformationerne består af et stort netværk som mødes i forår og efterår og udveksler
erfaringer og kan også trække på hinanden i løbet af sæsonen.

-

REACT netværk
o

Bestående af aktører som er aktive i REACT samarbejdet og arbejder temabasseret med at
skabe nye produkter inden for vandring, cykling og fiskeriturisme.

Se listen over netværksdeltagere i appendiks 4.1, her fremgår det også at flere aktører deltager i flere
forskellige netværk.
Etablering af nyhedsbrev og Facebookgruppe
Projektaktiviteter

2016

2017

Mål

Min. 200

Min. 250

Realiseret

500 pr. mdr.

558 pr. mdr.

Etablering af Nyhedsbrev
og Facebookgruppe5

I 2016 blev der etableret et nyhedsbrev til erhvervet, hvor der blev udsendt 8 nyhedsbreve og det sidste
havde 420 modtagere og en åbningsrate på 55%. Som forsøg blev der også udsendt 2 nyhedsbreve
henvendt til turister. Der blev i 2016 udsendt 11 nyhedsbreve til netværket af turistinformationer om
relevante emner og hvilke ugentlige begivenheder gæster kunne henvises til (appendiks 5.1).
I 2017 blev nyhedsbrevet mere stabilt og udsendt i starten af hver måned. Antallet af modtagere har været
støt stigende og december-nyhedsbrevet havde 487 modtagere og en åbningsrate på 56,9%. Der blev også
udsendt nyhedsbreve til netværket af turistinformationer i 2017, i alt 13 stk. med 66 modtagere og en
åbningsrate på 65,3% (appendiks 5.1).
Der er ikke oprettet en facebookgruppe for aktørerne, da det findes mest effektivt at kommunikere via
nyhedsbrevet og via den kontakt som VISM løbende har med erhvervet. Den Facebookside som VISM har er
tiltænkt som markedsføringsplatform til turisterne.
Engagement i STRING-samarbejdet og Danske Destinationer
Projektaktiviteter
Engagement i STING-samarbejdet
og Danske Destinationer6

2016

2017

Mål

Aktiv

Aktiv

Realiseret

Aktivt

Aktivt

STRING (Southwestern Baltic Sea Transregional Area Inventing New Geography) er, ifølge organisationen, et
samarbejde mellem nordtyske, sjællandske og sydsvenske regioner og kommuner, som arbejder for at
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styrke den regionale udvikling og forbedre forbindelsen mellem landene (www.stringnetwork.org). VISM er
engageret i STRING-korridoren gennem Martin HH Benders (MHHB) post i den Femern Bælt Komités
bestyrelse på den danske side (appendiks 6.1).
VISM er medlem af Danske Destinationer, hvis mission ifølge hjemmesiden er at, de ”dagsordensætter og
synliggør stærke danske destinationers rolle og skaber samarbejde mellem destinationer, der vil og kan”
(www.danskedestinationer.dk). VISM er blandt de 14 medlemmer som udgør Danske Destinationer
(appendiks 6.2).

MARKEDSKOMMUNIKATION
Identitetsprojekt ”Sydsjælland Revisited”
Projektaktiviteter
Identitetsprojekt ”Sydsjælland
Revisited”7

2016

2017

Mål

Lancering

Udrulning

Realiseret

Lanceret

Udrullet

I ultimo 2015 blev opgaven om identitetsprojektet ”Sydsjælland Revisited” sendt i offentligt udbud, og flere
forskellige både lokale og nationale firmaer bød ind på opgaven. Maximus præsenterede brandet
SydkystDanmark – Her begynder historierne som det nye brand. Der blev udviklet en folder som
præsenterer brandet logoet og den ideelle brug heraf (appendiks 7.1). Fra sommeren 2016 blev brandet
lanceret og udrulningen er fortsat i 2017. Brandet bliver løbende udviklet i et samarbejde mellem VISM og
Maximus i forhold til hvilke behov der opstår. Forståelsen for brandet bliver stærkere og stærkere og det
samlede brand kan ses som en løbende proces hvor brandet udvikler sig og vokser sig stærkere.
Udvikling og eksekvering af kampagner for 2016 – tilnærmelsesvis 100 pct. digital og social
Projektaktiviteter
Udvikling og eksekvering af
kampagner for 2016 –
tilnærmelsesvis 100 pct. digital og
social (samarb. Ostsee og De danske
Sydhavskyster)8

2016

2017

Mål

10 mio. kontakter

11 mio. kontakter

Realiseret

-

16.706.915
kontakter

VISM kørte i 2016 en sommerkampagne (appendiks 8.1) og en efterårskampagne (appendiks 8.2).
Sommerkampagnen vandt i øvrigt en filmpris i Berlin. I efterårskampagne slap VISM ”trolden løs” med en
videokampagne hvor en trold blev sendt ud til forskellige aktører for at lave sjov med gæsterne. I 2017 er
der også kørt sæsonmæssige kampagner (appendiks 8.3). Der er begge år også kørt kampagner gennem
samarbejdet med Ostsee og De Danske Sydhavskyster. Gennem betalt annoncering har kampagnerne nået
16.706.915 kontakter i 2017 (appendiks 8.4).
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Kampagnerne kører gennem digitale og sociale medier, i 2017 blev kun en kampagne lanceret i trykte
medier. Dette var kampagnen ”Danmarks største skisportssted” i Bådnyt og handlede om de gode
muligheder for at dyrke vandsport i destinationen (appendiks 8.5). Denne kampagne var medfinansieret af
Vordingborg Havne.
PR-events og aktiviteter (omtale i A-medier)
Projektaktiviteter
PR-events og aktiviteter

2016

2017

Mål

20 stk.

25 stk.

Realiseret

16 pressebesøg

30 pressebesøg

9

I 2016 havde SydkystDanmark besøg af 16 forskellige af bloggere og journalister (appendiks 9.1), som alle
har rapporteret om oplevelser i SydkystDanmark. De repræsenterede forskellige målgrupper, f.eks.
børnefamilier, par uden børn og aktive. Derudover bragte de lokale aviser artikler om nye oplevelser og
events i destinationen.
I 2017 blev arbejdet med bloggere og journalister samt generel omtale i medierne intensiveret og
professionaliseret. I 2017 har vi dermed haft besøg af 30 journalister og bloggere (appendiks 9.2).
Derudover har VISM i 2017 professionaliseret måden at bringe vores egne historier i mediernes søgelys
gennem det digitale presseværktøj MyNewsdesk hvor aviser, tv og journalister finder relevant stof. Her er
der blevet udgivet 16 artikler, som er blevet udvalgt og udgivet af pressen (appendiks 9.3). MHHB har også
synspunkter i Sjællandske, hvor der tages et relevant turismeemne op (9.4).
Re-design af webside
Projektaktiviteter
Re-design af webside
Lancering i 2016.10

Mål

2016

2017

-

550.000 unikke besøg

Realiseret

356.561

Allerede i 2015 blev de 4 forskellige visit-sider til én side under www.VisitSydsjælland-Møn.dk denne side
blev senere re-designet og hedder nu www.SydkystDanmark.dk. Det var en længere proces at få de fire
meget forskellige sider til at spille sammen. Websiden skulle udvikles fra at være et biblioteksindeks til en
redaktionel levende side. Der er et stort fokus på imponerende billeder og temasider, som falder i tråd med
tidens tendenser. Løbende bliver der lavet nye temasider, som er tidssvarende og følger trends og
aktiviteter i destinationen, se liste med temasider i appendiks 10.1.
Antallet af unikke besøg på siden er på 356.561 (appendiks 10.2) da der i stedet for at forsøge at tiltrække
enhver internetbruger til siden er blevet fokuseret målrettet på forbrugere som potentielt bliver inspireret
til at booke rejse til SydkystDanmark. Ifølge marketingchef Mike Olesen kan et vist antal unikke besøg nemt
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opnås ved f.eks. at sende en kampagne til Indien. Ikke desto mindre ville dette give et fejlagtigt billede af
det reelle potentiale for gæster i SydkystDanmark. Af denne grund valgte bestyrelsen også på
bestyrelsesmødet den 13. juni 2017, at vedtage at dette mål ikke var relevant at måle på (appendiks 10.3).
Hjemmesiden fungerer i to faser, den første fase som skal inspirere turisten til at vælge at besøge
SydkystDanmark og anden fase hvor turisten er på destinationen og har behov for konkret information om
de forskellige steder. Anden fase er under turismeservice som vil blive behandlet under punktet digitalt
værtskab, hvor samme principper om antal unikke besøg gør sig gældende.
Det Digitale Akademi” vidensnetværk, antal medlemmer
Projektaktiviteter
”Det Digitale Akademi”
Vidensnetværk, antal medlemmer.11

2016

2017

Mål

25

25

Realiseret

-

-

Ideen med ”Det Digitale Akademi” var et vidensnetværk med eksperter som kunne inspirere aktørernes
markedsføring. Denne ide er siden blevet gentænkt og der er blevet kigget på de reelle behov hos
aktørerne. VISM sparrer meget med enkelte partnere der har behov for det, hvad enten det er digital
markedsføring, presse, eller andet, for at dække deres behov for uddannelse og vidensdeling. VISM gør en
indsats for at ramme de konkrete behov hos de meget forskellige aktører som udgør destinationen, bl.a. er
der blevet afholdt kurser i værtskab og søgning på nettet. For at uddanne endnu flere og nå de forskellige
niveauer bliver der i 2018 lanceret et e-learningskursus.

SERVICE OG INFORMATION
”Mere for flere” Re-organisering og ekspansion af turistservice
Projektaktiviteter
”Mere for flere” Re-organisering
og ekspansion af turistservice12

Mål

2016
Lancering og pilot

2017
Drift

Realiseret

Lanceret

Drift

Konceptet ”mere for flere” er blevet omdøbt til ”Det ambitiøse værtskab”. I 2016 blev konceptet lanceret
og 40 forskellige turistinformationer blev oprettet og kørte sæsonen som pilotprojekt. I 2017 er ”det
ambitiøse værtskab” i drift. Delmålene i ”det Ambitiøse Værtskab” er beskrevet nedenfor.
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Etablering af turistinspirationer
Projektaktiviteter
Etablering af
turistinspirationer13

Mål

2016
30 stk.

2017
35 stk.

Realiseret

34 stk.

44 stk.

I 2016 havde SydkystDanmark 34 turistinformationer fordelt ved attraktioner, overnatnings- og spisesteder
i hele destinationen (appendiks 13.1). I 2017 nåede SydkystDanmark op på 44 turistinformationer og
inkluderede bl.a. frivillige initiativer og helårsåbne butikker (appendiks 13.2).
Koncept for mobil turistinformation
Projektaktiviteter
Koncept for mobil
turistinformation14

2016
Lancering
Lanceret
28 events

Mål
Realiseret

2017
Drift
Drift
30 events

Den mobile turistinformation eller Turistbilen blev lanceret i 2016. Den kørte ud til 28 events (appendiks
14.1) hvor den stod med bemanding som delte brochurer ud, svarede på spørgsmål fra turister og snakkede
med lokale. I både 2016 og 2017 blev der indgået en aftale med AutoCentro Vordingborg om at lease en Kia
som turistbil (appendiks 14.2). Succesen blev gentaget i 2017 hvor turistbilen kørte ud til 30 events
(appendiks 14.3).
Digitalt værtskab (web & app), antal ekspeditioner
Projektaktiviteter
Digitalt værtskab,
antal ekspeditioner15

2016
Mål

2017

40.000 unikke besøg 50.000 unikke besøg

Realiseret

-

-

Som nævnt i afsnittet Re-design af website, vedtog bestyrelsen på bestyrelsesmødet 13. juni at
måleenheden ikke var en relevant måde at vurdere succesen på. Der er konstant fokus på digitalt værtskab
i de temasider som oprettes på websiden.
Derudover har der i 2017 kørt et pilotprojekt med en online chat hvor websidens besøgende kan chatte
direkte med VISM. Chatten er åben mellem klokken 10 og 15, og der er mulighed for at chatte på dansk,
engelsk og tysk. Der har i pilotperioden i 2017 været 413 henvendelser (appendiks 15.1).
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Kundeservice, tilfredshedsmåling
Projektaktiviteter
Kundeservice,
tilfredshedsmåling (Skala 1-5)16

2016

2017

Mål

Min. 4

Min. 4

Realiseret

-

-

Der har ikke været tilfredshedsmåling blandt de besøgende i turistinformationerne, til gengæld blev der i
sommeren 2017 foretaget Mystery Shopping i turistinformationerne. Formålet her var at se om
turistinformationerne var synlige, om de levede op til de krav som VISM har stillet og om de kunne svare på
spørgsmål udenfor deres område. Et andet formål var at se hvilke udfordringer der var som gæst og som
turistinformation, og dermed hvilke uddannelsestiltag VISM ville fokusere på (appendiks 16.1).
Deltagelse i NICE og landsdækkende værtskabsprojekt
Projektaktiviteter
Deltagelse i NICE og
landsdækkende
værtskabsprojekt17

2016

2017

Mål

Aktiv

Aktiv

Realiseret

Aktivt

Aktivt

VISM er aktiv i NICE-projektet som arbejder med innovation på tværs af turismebranchen for at skabe god
service og mindeværdige oplevelser for alle gæster. VISM har deltaget på de møder NICE-projektet har
afholdt og formidlet ideer og viden videre til turistinformationerne i SydkystDanmark (appendiks 17.1).
Derudover er der igennem Danske Destinationer også oprettet et forum for vidensdeling og ideudveksling
for værtskab hvor VISM også deltager.
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OPSUMMERINGSSKEMA
Projektaktiviteter
Forretnings- og destinationsudvikling
Taskforce 2020

Status

/

Årskonference med Byråd og aktører

✔

Samarbejdsaftale med Østersøpartnerskab

✔

Etablering af bredt medlemsnetværk

✔

Etablering af Nyhedsbrev og Facebookgruppe

✔

Engagement i STING-samarbejdet og Danske Destinationer

✔

Markedskommunikation
Identitetsprojekt ”Sydsjælland Revisited”

✔

Udvikling og eksekvering af kampagner for 2016

✔

PR-events og aktiviteter

✔

Re-design af webside Lancering i 2016 – Unikke besøg

/

”Det Digitale Akademi” Vidensnetværk, antal medlemmer.

✘

Service og information
”Mere for flere” Re-organisering og ekspansion af turistservice

✔

Etablering af turistinspirationer

✔

Koncept for mobil turistinformation

✔

Digitalt værtskab (web & app), antal ekspeditioner

/

Kundeservice, tilfredshedsmåling (Skala 1-5)

✘

Deltagelse i NICE og landsdækkende værtskabsprojekt

✔
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KONKLUSION
Alt i alt kan det konkluderes at VisitSydsjælland-Møn er på vej til at nå 2020 målene, som den ambitiøse
masterplan har opstillet. I den eksterne tilfredshedsanalyse opnåede VISM en overordnet tilfredshedsscore
på 4,5 ud af 5 mulige, og KPI-rapporten fremviser at VISM har arbejdet med alle de opsatte mål.
Den repræsentative tilfredshedsanalyse foretaget af Dansk Erhvervsfremme konkluderede, at VISM scorede
høje point på alle parametre som spørgeskemaet målte på. Dermed har VISM et stærkt netværk i ryggen,
som ser formålet med VISMs arbejde og som støtter de tiltag som VISM søsætter. I spørgeskemaet havde
respondenterne mulighed for at skrive kommentarer til VISM, her var der også stor positivitet, men også
mulighed for, at respondenter med konstruktiv kritik blev hørt. Spørgeskemaet er anonymt, men VISM
tager alle kommentarer til efterretning.
I KPI-rapporten vises det, at VISM har arbejdet med alle de konkrete mål, som er opsat for 2016 og 2017,
dette viser at VISM er på ret kurs og følger de retningslinjer som Masterplan 2020 udstikker. I forhold til de
mål som ikke er nået viser KPI-rapporten tydeligt, at den overordnede grund til dette er, at der arbejdes
med projektaktiviteten på en anden måde end den oprindeligt tiltænkte i 2015. Dette giver grundlag for at
revurdere KPIerne således at de passer til det arbejde VISM udfører.
Denne evaluering har fokuseret på VISMs kerneværdier og på de konkrete KPIer, derfor er der en del af
VISMs arbejdsområder som er udeladt. Her er f.eks. tale om VISMs deltagelse på møde- og eventmesse i
2017, hvilket gentages i 2018 og udvides med et partnerprogram for erhvervsturisme. Derudover udelader
evalueringen også det arbejde VISM laver i forhold til Greater Copenhagen og i Region Sjælland. VISMs
arbejde med De Danske Sydhavskyster er også noget af det, som fylder meget, men som ikke er en del af
denne evaluering.
VISM ser frem mod 2020 med stor optimisme i forhold til at nå de mål, som er opsat i Masterplan 2020, der
skal dog stadig gøres en stor indsats for at nå det overordnede mål med at øge antallet af overnatninger
med 30% i forhold til 2014. VISM gør sin indsats i forhold til markedsføring af SydkystDanmark, og
pressearbejde med journalister fra ind- og udland. I forhold til forretnings- og destinationsudvikling på
mange fronter lige fra udvikling af cykelturisme til bryllupsturisme, og i forhold til at højne turismeservicen
så turisterne får lyst til at komme igen og ikke mindst fortælle venner og bekendte om hvorfor de skal
besøge SydkystDanmark. Der ligger dog også meget arbejde uden for VISMs rammer, bl.a. i forhold til at
udvide sæsonen og øge overnatningskapaciteten, hvilket er helt essentielle faktorer for at opnå den
ambitiøse målsætning.
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