
Markedsføring af feriefonde



Baggrund

• Inspirationsfolder lavet af en arbejdsgruppe
• Pia Petersen, COOP feriefond

• Pia Banche, Københavns Universitets feriefond

• Nils Pedersen, Bornholm kommunes feriefond

• Bent Munk, Roskilde kommunes feriefond

• Henrik Sohl, Sønderborg kommunes feriefond

• Martin Petersen, ISS feriefond

• Inspiration til konkrete handlinger 
• På baggrund  af Parasollens seminarer 2016 og 2017

• Teksten i inspirationsfolderen er i høj grad uredigeret input



Markedsføring er en bred betegnelse for alle de aktiviteter,

som I kan foretage jer, for at afsætte jeres ferieboliger

Hvad er markedsføring



Hvorfor skal en feriefond markedsføres?

• Indtil nu har tilførslen af uhævede feriepenge gjort, at feriefonde ikke har 
behøvet at fokusere ret meget på markedsføring for at overleve

• De fleste feriefonde kan ikke overleve hvis driftsøkonomien ikke forbedres

• Markedsføring er nøglen til at øge indtjeningen

• Der er store lavthængende frugter at plukke, da markedsføring generelt er ringe 
og/eller lavt prioriteret i feriefonde 

• De fonde, som møder op til Parasollens seminar, er nok de fonde, som er bedst til 
markedsføring. Men der kan stadig gøres meget



Handleplan

Det er tanken, at inspirationsfolderen kan være et konkret værktøj til at lave en handleplan 
for jeres feriefond.

MEN for at kunne lave den, så er det HELT AFGØRENDE at forstå, hvor jeres feriefond er 
”stærk”, og hvor den er ”svag”. 

Dermed kan I udnytte styrkerne og forbedre nogle af svaghederne. Nogle af forholdende 
kan I gøre noget ved, og andre må I bare leve med og få det bedste ud af.



Feriefonde har ligheder og forskelle

 Nogle fonde har medarbejderne samlet på få lokaliteter, andre er spredt over 
flere lokaliteter i en hel kommune, region eller over hele landet.

 Nogle fonde er meget godt funderet i medarbejdersegmentet, og har høje 
bookingprocenter, det har andre fonde ikke. 

 Nogle fonde har alle medlemmer i bookingsystemet og kan sende alle en E-mail, 
andre fonde har ikke den mulighed.

 Osv…



Temaer i inspirationsfolderen

Tema 1: Flere lejere af ferieboligerne
A. De brugere, som ikke har lejet tidligere
B. De brugere, som har lejet tidligere 

Tema 2: Udvikling og forbedring af markedsføringsmateriale

Tema 3: Udvikling af hjemmeside/bookingportal

Tema 4: Udvikling og drift af ferieboliger



Punkterne i inspirationsfolderen er bare til inspiration!

Nogle giver mening og andre giver ikke mening for jeres fond



Tema 1: Flere lejere af ferieboligerne

A. De brugere, som IKKE har lejet tidligere

• Info på medarbejdermøder, fx flyer i forbindelse med intro-samtaler 

• Få tillidsrepræsentant til at informere og oplyse 

• Folder ifbm. julegaver 

• Informere på infotavler, intranet, mail, roll-ups mv. 

• Mail til alle med arbejdsmail én gang om året

• Præmie til ambassadører, som hverver nye brugere

• Brug en ny bolig til at skabe opmærksomhed for nye målgrupper



Tema 1: Flere lejere af ferieboligerne

B. De brugere, som har lejet tidligere

• Takke E-mail med info om ny bookingmulighed og evt. spørgeskema

• Få to E-mailadresser på alle brugere så deres private e-mail også står i booking-systemet

• Afdække nye ønsker til boliger/destinationer



Tema 2: Udvikling og forbedring af 
markedsføringsmateriale

• Drop tykt katalog med mange detaljer. Brug i stedet simpel folder med blikfang 

• Mere sælgende beskrivelser af feriehusene 

• Tydeliggørelse af boligens kvaliteter og faciliteter 

• Målret markedsføringen af boligen til forskellige segmenter (par, familie etc.) 

• Bedre og mere sælgende fotos og plantegninger og/eller ”Videoer” af feriehuse 

• Inspirationsmateriale om oplevelser i nærheden af ferieboligen 



Tema 3: Udvikling af hjemmeside/bookingportal

• Elektronisk gæstebog, som kan ses, når man skal booke

• Tæt dialog med bookingfirmaet. Pres leverandøren til at udvikle systemet 

• Man skal kunne læse info om boliger, og se hvad der er ledigt, og derefter booke 

• Udvikling = Hold det simpelt (tænk konvertering af besøgende)



Tema 4: Udvikling og drift af ferieboliger

OBS: Ikke klassisk markedsføring

• Fælles indkøbsaftaler og/eller samarbejde om entreprisen på mindre opgaver 

• Anbefalinger fra andre feriefonde 

• Netværksdannelse for at hjælpe hinanden, f.eks. med tilsyn, havemand, rengøring m.v. 

• Gennemgå aftaler og abonnementer for at se om der kan spares



Flere tips til øget salg og forbedret økonomi

• Kommuniker mindre om lodtrækning og mere om ”først til mølle”

• Send klare, korte og sælgende nyhedsbreve

• Åbn tidligere for booking af kommende sæson/år

• Hold regler simple

• Gør det lettere for fx pensionister at booke 



• Juster evt. prisen. Muligvis højere pris i højsæsonen. Tjek hvad prisen er på et 
tilsvarende produkt i højsæsonen

• Lyt til brugernes feedback, og brug den som inspiration og vejledning, men husk 
at det er jeres handleplan med jeres velovervejede visioner, værdier og tanker, 
som skal bestemme udviklingen

• Man kan ikke gøre alle tilfredse!

• Overvej om der er brug for en ekspert. I sætter heller ikke selv fliser op eller 
lægger nyt tag på

Flere tips til øget salg og forbedret økonomi



Hvilke aktiviteter skal prioriteres?

• Lav en cost benefit analyse på alle de nye ideer I påtænker at iværksætte

• Disse aktiviteter bør I iværksætte:
• De med lavest cost:benefit ratio. Dvs. lav udgift i forhold til effekten

• De I kan udføre 

• De aktiviteter hvor I er mest sikre på cost benefit analysen



Princippet i en cost benefit analyse

• I dag åbner vi for booking af 2019 sæsonen d 1. december 2018.

• Vi ønsker at ændre det så vi åbner 1. juni 2018

• Hvad koster det at ændre det?

• Hvad får vi som fond ud af det?

• Hvad er fordelene for brugerne? 

• Hvad er ulemperne for brugerne? 

• Har fordele og ulemper for brugerne negativ effekt på cost eller benefit for fonden?



Vi ønsker at ændre bookingreglerne, så vi åbner for 2019 d 1. juni 2018

• Hvad koster det at ændre det? 
0 kr + ca. 5 timers arbejde med at rette hjemmeside og skrive 2 nyhedsbreve

• Hvad får vi som fond ud af det? 
2 bookinger per bolig a 3000 kr = 6000 per bolig
Vi har 10 boliger, det giver 60.000 kr. mere per år (eller 600.000 på 10 år)

• Nettogevinst på 1 år = 60.000 for 5 timers arbejde, på 10 år = 600.000

• Hvad er fordelene for brugerne?
De kan planlægge i bedre tid og få gavn af feriefondens gode boliger

• Hvad er ulemperne for brugerne? 
De brugere, der har været vant til at bookingen starter 1. december, bliver overraskede (hvis de ikke 
læser de nyhedsbreve fonden sender 15. maj og 2. juni om muligheden) 

• Har fordele og ulemper for brugerne negativ effekt på cost eller benefit for fonden?
Ingen særlige



Vi ønsker at få bedre fotos og mere sælgende tekster på bookingsiden

• Hvad koster det at ændre det? 
3000 kr. + 1500 kr. + ca. 1 timers arbejde per bolig
Vi har 10 boliger. Det koster 45.000 kr. plus 10 timers arbejde

• Hvad får vi som fond ud af det? 
2 bookinger mere per år per bolig a 3000 kr. = 6000 kr. per bolig
Vi har 10 boliger, det giver 60.000 kr. mere per år (eller 600.000 kr. på 10 år) 

• Nettogevinst på 1 år = 15.000 kr. for 10 timers arbejde, på 10 år = 555.000 kr. 

• Hvad er fordelene for brugerne?
De får bedre fotos og beskrivelser af boligerne, og dermed mere gavn af feriefondens gode boliger

• Hvad er ulemperne for brugerne? 
Ingen

• Har fordele og ulemper for brugerne negativ effekt på cost eller benefit for fonden?
Kun positive



Vi ønsker at sende 4 sælgende nyhedsbreve om året

• Hvad koster det at ændre det? 
2000 kr. per nyhedsbrev plus 3 timers arbejde med godkendelse = 8.000 kr. plus 3 timer per år

• Hvad får vi som fond ud af det? 
5 bookinger a 3000 kr. per nyhedsbrev = 15.000 kr. per nyhedsbrev (ved 10 boliger)
4 nyhedsbreve a 15.000 giver 60.000 per år (eller 600.000 på 10 år)

• Nettogevinst på 1 år = 52.000 kr. for 3 timers arbejde. på 10 år = 520.000 kr. for 30 timers arbejde

• Hvad er fordelene for brugerne?
De får mere gavn af feriefondens gode boliger til lavere pris end alternativer.

• Hvad er ulemperne for brugerne? 
De bliver ”forstyrret” af 4 nyhedsbreve 

• Har fordele og ulemper for brugerne negativ effekt på cost eller benefit for fonden?
Ingen særlige



Vi ønsker at renovere det lidt slidte badeværelse i huset på 
Langeland, som vi ikke rigtig kan leje ud

• Hvad koster det at ændre det? 
150.000 kr. plus 10 timer med indhentning af tilbud og styring af håndværkere (måske lidt mere).

• Hvad får vi som fond ud af det? 
3 bookinger mere a 3000 kr per år = 9000 per år.
Boligen kan sælges for 50.000 mere i tilfælde af salg
Fondens huse forfalder ikke og brugerne oplever generelt ”rigtig god stil”

• Nettogevinst på 1 år = - 91.000 kr. for 10 timers arbejde, på 10 år = - 10.000 for 10 timers arbejde

• Hvad er fordelene for brugerne?
De der kommer i huset på Langeland får et bedre badeværelse

• Hvad er ulemperne for brugerne? 
Ingen

• Har fordele og ulemper for brugerne negativ effekt på cost eller benefit for fonden?
Kun positive



Forslag til ”Næste Skridt” - Handleplan

1. Planlæg en dag hvor bestyrelsen skal lave en handleplan. Senest 1/11 2018, gerne før

2. Inden den dag har hvert bestyrelsesmedlem læst insporationskataloget og tænkt over følgende
- Hvilke fordele/styrker har vores feriefond, og hvordan kan vi udnytte dem?
- Hvilke svagheder har vores feriefond, og hvad kan vi evt. gøre ved dem?
- Hvilke tiltag synes jeg, at vi skal iværksætte for at øge salget og forbedre økonomien?

3. På dagen skal I vælge ca. 5 tiltag, som I beslutter at iværksætte

4. For hvert tiltag laves cost benefit analyse samt
- EN ansvarlig person
- En dato for hvornår det skal være implementeret
- En dato for hvornår der evalueres på effekten
- Fastlæg hvordan I vil fejre succeserne 



Spørgsmål og kommentarer


