
Flere besøgende i  
Danske Havne!

Nu samles lystbådehavne digitalt, så sejlerne med et enkelt klik på 
sin smartphone eller Pc, får et hurtigt overblik over havnene og de 
mange spændende oplevelser og seværdighed, landet bag gemmer 
på.

Kom med i MarinaGuide
Bliv set og fundet af potientelle gæster og få mere fokus på havnen. MarinaGuide googler godt på 
alle sprog, så kom med i sejlernes ferieplaner. 
Ikke mindst er det vigtigt, at sejlerne med det samme kan se, hvilke seværdigheder der er i land. 
MarinaGuide er koblet op på Danmarks nationale kalender KultuNaut, som viser alle aktuelle be-
givenheder i lokalområdet.   

Sejlere på ferie med familien og sejlere, som bliver 
blæst inde i dårligt vejr har brug for aktiviter. Så hvad 
kan man lave på havnen og i området? 
MarinaGuide.dk viser seværdigheder i området, og 
hjælper via rejseplanen gæsterne med at finde vej. 

Vejledende priser pr år:

Priserne er inkl tilslutning til kalenderen. 
Oprettelse 990,- kr 
Oversættelse af havnebeskrivelser: 1,50 kr pr ord.
(typisk 3 - 400 kr)
Alle priser er + moms.
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• Beskrivelse af havnen 
• Info om faciliteter og visning på kort
• Seværdigheder i området, link til ‘Find vej’
• Dansk, Engelsk og Tysk
• Aktuelle aktiviteter - altid opdateret kalender
• Mulighed for online booking for gæstesejlere
• Mulighed for ekstra faner, f.eks. salg af ledige bådpladser eller  
 fane til autocampere.

Beskrivelse og billedpræsentation af havnen

Kalender over aktiviteter omkring havnen
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Antal Pladser Pris

       < 100 2.800,-

100 - 349 3.900,-

350 - 499 4.950,-

500 > 5.950,-



Print af kalenderen
Kalendersiden under hver havn er altid opdateret med nyeste begivenheder. Havnen har også 
mulighed for selv at indtaste begivenheder som havnefester mv. Printlinket på siden giver 
havnefogeden mulighed for at hænge printet på opslagstavlen og derved informere havnens 
gæster om aktuelle begivenheder omkring havnen. Se et eksempel fra Præstø havn her:
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Fre. 21/2 kl. 16Afstand 0.3 km

Jeg skal nok finde den
Aktivitetshuset Bernhard, Adelgade 41
Entré: 40 kr.

Ons. 26/2 kl. 19Afstand 2.8 km

Violin, guitar og mezzosopran
Adam Koch Christensen, violin, Jacob Christensen, guitar og Rie Koch,
mezzosopran. Fri entré.
Skibinge Kirke, Ronesbanke 19, Skibinge

Ons. 26/2 kl. 19Afstand 2.8 km

Jacob Christensen og Rie Koch samt 14 årige
Adam giver koncert med sang, violin og guitar
De tre familiemedlemmer spiller og synger i Skibinge Kirke et program,
der viser passion, kærlighed og længsel fra både det kolde nord og fra
det varme syd, blandt andre Hector VillaLobos, tyske Johann
Sebastian Bach samt italienske Claudio Monteverdi.
Skibinge Kirke, Ronesbanke 19, Skibinge
Fri entré.

Læs mere

Fre. 28/2 kl. 20Afstand 0.1 km

Musik til Ulempe i Pakhus8
Sange fra især 70ér og 80érne, som de fleste har en chance for at
kunne synge med på, og som der i hvert fald kan danses til. DET er
hvad der venter os, når bandet Musik til Ulempe byder op til fest på
Pakhus8 på havnen i Præstø fredag den 28. februar.
Pakhus 8, Havnepladsen 8
Entré: 75 kr.

Læs mere

Man. 17/3 kl. 19Afstand 0.3 km

Bandaften Præstø
Aktivitetshuset Bernhard, Adelgade 41
Fri entré.

Tor. 3/4 kl. 10Afstand 0.3 km

Koncert
Svend Melbye, fløjte og Mette Franck, harpe. Fri entré.
Præstø Kirke, Adelgade 129

Fre. 11/4 kl. 1819.30Afstand 0.4 km

Sæsonstart
Faste udstilleres fælles fernisering.
Galleri Hestestalden, Havnestræde
Fri entré.

Ons. 23/4 kl. 19Afstand 2.8 km

Impuls trio
Kristian Bugge, violin, John Bæk, guitar, mandolin og sang. Jesper
Vinther, harmonika, spiller og synger sammen med kirkernes
Voksenkor. Fri Entré.
Skibinge Kirke, Ronesbanke 19, Skibinge

Tir. 29/4 kl. 19.30Afstand 5.4 km

Duoen Deux Femmes
Jungshoved Kirke, Hovmarken



Markedsføring 2015
• Artikler og annoncer i danske, svenske og tyske bådblade
• Foldere hos bådudlejningsbureauer indenlands og udenlands
• Bådmesser i Danmark og Tyskland
• Artikler lokalt i havnenes egne nyhedsmedier
• Links fra netbaserede medier
• Løbende søgemaskineoptimering
• Facebook side
• Mobilversion til smartphones

Klistermærker til hver havn
MarinaGuide.dk er først og fremmest digital, men vi laver også trykte klistermærker, som kan 
placeres på synlige steder. Hvert klistermærke er tilpasset hver havn med link og scankode.

Trykte kort
De trykte kort er et led i at øge kendskabet til MarinaGuide og kan bestilles hos MarinaGuide.

MarinaGuide ApS Kontakt
Brokhøjvej 3a Karin Meulengrath  
8400 Ebeltoft Tlf 21 72 32 11  
Cvr nr 35 04 64 96 karin@marinaguide.dk  

1. jANuAr 2015
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Få alle oplevelserne med, før du sejler:
•	 Altid opdateret kalender
•	 Seværdigheder nær havnen

Scan koden eller gå ind på: 
marinaguide.dk/oeer-maritime-havn

Velkommen til Øer Havn
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Få alle oplevelserne med, før du sejler:
•	 Altid opdateret kalender
•	 Seværdigheder nær havnen

Scan koden eller gå ind på: 
marinaguide.dk/lundeborg-havn

Velkommen til Lundeborg
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Scan koden eller
besøg marinaguide.dk
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Den hidtil fl otteste 
præstentation af 
danske lystbådehavne

* Havnebeskrivelser

* Vis på kort

* Faciliteter

* Seværdigheder 

* Kalender, altid aktuel

* Online Booking

Scan koden eller
besøg marinaguide.dk


