
Flere besøgende i  
Danske Havne!

Nu samles lystbådehavne digitalt, så sejlerne med et klik på sin smart-
phone eller Pc, hurtigt får et overblik over havnene og de mange oplev-
elser og seværdighed, landet bag gemmer på.

 

Kom med i MarinaGuide
Bliv set og fundet af potientelle gæster og få mere fokus på havnen. Selv om vinteren er portalen velbesøgt 
og googler godt på alle sprog, så kom med i sejlernes ferieplaner. I 2015 var trafikken på gennemsnitlig 
66.000 unikke kliks i sommermånederne. Selv på engelsk og tysk er google resultaterne gode takket være kor-
rekte oversættelser, så havnen kan findes på udenlandske søgemaskiner. 

Seværdigheder nær havnen
Ikke mindst er det vigtigt, at sejlerne med det samme kan 
se, hvilke seværdigheder der er i land. 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. 

Kalender med events nær havnen
MarinaGuide koblet op på Danmarks nationale kalender 
KultuNaut. Kalenderen viser events i en radius af ca 5 km 
fra havnen, som kan have sejlernes interesser f.eks.:
• Koncerter
• Havnefester
• Aktiviteter for børn
• Kunstudstillinger
• Museer
• Byvandringer m. m.

• Beskrivelse af havnen 
• Navigation og faciliteter
• Seværdigheder i området med link til ‘Find vej’
• Dansk, Engelsk og Tysk - mulighed for svensk
• Altid opdateret kalender med events omkring havnen
• Mulighed for online booking for gæstesejlere
• Mulighed for ekstra faner, f.eks. salg af ledige bådpladser eller  
 fane til autocampere.

Seværdigheder nær havnen - et godt værktøj  for  gæsterne

Kalender over aktiviteter omkring havnen
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Markedsføring 2016
• Artikler og annoncer i danske, svenske og tyske bådblade

• Nyhedsbrev med rapportager til ca 8.000 modtagere

• Bådmesser i Danmark og udlandet

• Luftfotos og videos optaget med drone til nedsatte priser

• Links fra netbaserede medier

• Løbende søgemaskineoptimering

• Facebook side

• Facebook gruppen MarinaNews

• Avisen MarinaNews

• Mobilversion til smartphones

• Portalen Havnefogeder.dk

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 havnen og kan bestilles hos MarinaGuide.

MarinaGuide.dk
Sejl & Se

MarinaGuide.dk
Sejl & Se

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



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 Nakskov Havn her:
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Ons. 15/4 kl. 20Afstand 0.3 km

Teitur  Solo Tour
Folkets Hus, Tegltorvet 2
Entré.

Tor. 16/4 kl. 20Afstand 0.3 km

Herman's Hermits
Folkets Hus, Tegltorvet 2
Entré.

Søn. 19/4 kl. 16Afstand 0.8 km

Struer Brass Band
Forårskoncert, fri entré.
Struer Østre Skole, Gimsinghovedvej 8
Fri entré.

Ons. 22/4 kl. 19.30Afstand 0.3 km

Classico Improvvisato
Oplev Ensemble MidtVest i samspil med jazzpianisten Carsten Dahl.
Folkets Hus, Tegltorvet 2
Entré: 150,00.

Læs mere

Søn. 26/4 kl. 13Afstand 1.6 km

Kira Martini Kvartet
Spændende jazzsangerinde kommer til Struer.
Helledie  "Værkstedet", Hjermvej 31A
Entré: Fra 150.

Læs mere

Man. 27/4 kl. 19.30Afstand 0.3 km

Klubaften Folkclub´95
ANDREW JOHN & LISSA. Engelsk/dansk duo dannet 1976 i Århus af
Andrew John (Huddleston) (vokal, guitar, piano, elbas) født 10.5.1948 i
Ilkley og Lissa Ladefoged (vokal, guitar, accordion, keyboard, elbas)
født 19.4.1952 i Århus.
Folkets Hus, Tegltorvet 2
Entré: 50 kr for medlemmer og 100 kr for gæstemedlemmer.

Læs mere

Lør. 2/5 kl. 913Afstand 1.4 km

Plantemarked på Gimsinghoved
På Gimsinghoved er der store muligheder for at finde sjældne planter.
Kom og gør et kup elller få en god havesnak.
Gimsinghoved Kunst og Kulturcenter, Gimsinghoved 1
Fri entré.

Læs mere

Lør. 16/5 + søn. 17/5 kl. 07Afstand 1.7 km

Forår i Sofiero
Foråret skal opleves blandt Sofiero´s væld af rhododendron. Kom med
Struer Havekreds på weekendtur i maj.
Struer Hallerne, Park Allé 4
Entré: 1750.

Læs mere

Søn. 17/5 kl. 1617Afstand 0.6 km



Øvrige priser
100 trykte kort til omdeling:  275,-
4 stk vejrbestandige klistermærker:  200,-

Alle priser er ekskl moms.
Se de almindelige betingelser på marinaguide.dk/priser2016

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

1. marts 2016
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Oprettelse 495,- kr
Oversættelse af havnebeskrivelser:  
2 kr pr ord. (ca. 5 - 600 kr)

Lille præsentation

• Havnebeskrivelse og billeder
• Navigation og faciliteter
• Opdatering en gang årligt

Antal Pladser Pris pr år

       < 100    990,-

100 - 349 1.290,-

350 - 499 1.590,-

500 > 1.990,-

 

Komplet præsentation

• Havnebeskrivelse og billedgalleri
• Engelsk og tysk mulighed for svensk sprogversion
• Navigation og faciliter
• Fane med seværdigheder og kalender
• Mobilversionen
• Løbende opdateringer efter behov
• Inkl. trykte kort til omdeling på havnen.

Priser 2016

Antal Pladser Pris pr år

       < 100 2.800,-

100 - 349 3.900,-

350 - 499 4.950,-

500 > 5.950,-

 

Oprettelse 495,- kr


