
Har din turismevirksomhed behov for 
viden om de digitale muligheder?
Skal din virksomhed være mere digital, konkurrencedygtig og bæredygtig? 
Få ny inspiration, 1:1-sparring og et solidt netværk i forløbet Digital Ledelseskultur
hvor turisme, digitalisering og ledelse er i fokus. 

Skræddersyet forløb for 
turisterhvervet

Forløbet tager afsæt i jeres strategi og
vækstplan og er en veksling mellem 1:1-
sparring, seminarer og netværksmøder
med de øvrige deltagende turisme-
virksomheder.

Gennem forløbet udvikler og afprøver I
konkrete digitale og ledelsesmæssige red-
skaber, som danner rammen for jeres
egen handleplan med konkrete indsatser,
muligheder og effekt af øget digitalisering.

I forløbet arbejdes med tre temaer, der
gradvist øger fokus på teknologi og digitali-
sering, og deres positive effekter på bl.a.
mersalg, konkurrenceevne og workflows.

Inspiration fra kolleger og 
andre brancher

Teknologi og digitalisering kan være
en svær og uoverskuelig størrelse for
mange. Under forløbet får du adgang
til viden fra uddannelsesinstitutioner,
men også håndgribelig inspiration fra
både turisterhvervet og andre bran-
cher, der med implementering af
digitale løsninger har opnået succes-
fulde resultater.

1. Seminar
Kickoff

2. Seminar
Mersalg og 

kommunikation

3. Seminar 
Den digitale fremtid

4. Seminar
Effektiviserings-

værktøjer

5. Seminar
Plan for fremtiden



Skal din turismevirksomhed være med?

Hvem kan deltage?
Forløbet er for SMV’er.
Min. to deltagere pr. 

virksomheder, heraf mindst én 
fra ledelsen.

Tidspunkt og pris
Opstart primo 2021

Pris: kr. 6.000,- pr. virksomhed

Hvem står bag?
Forløbet afvikles af 

Dansk Kyst- og Naturturisme 
i samarbejde med 

Destination Bornholm

Tilmelding
Peter Juhl, 

Destination Bornholm
Tlf. 5693 0341

lene
Find mere info:

www.digitalledelseskultur.dk

Forløbet henvender sig til små og mellemstore virksomheder, som ønsker øget fokus 
på digital forretningsudvikling. 

Som navnet, Digital Ledelseskultur, antyder har forløbet et gennemgående fokus på 
ledelse, og det er derfor afgørende, at virksomhedens ledelse er repræsenteret.

Forløbet tager afsæt i deltagernes 
behov fx:

• Bedre overblik over salg, 
bookinger, økonomi.  

• Anvendelse af eksisterende data

• Vand- og strømbesparelser

• Effektivisering af workflow 

• Ressourceoptimering
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Strategi og forankring 

Bæredygtighed 

1:1 sparring og netværksmøder

1:1 sparring 
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netværksmøder
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