
ARBEJDSARK #1 
– DET BREDE PUBLIKUM

Er der noget ved vores aktivitet, 
som vi ved, men som gæsterne 

skal have forklaret?

Hvordan kan vores 
aktivitet gøres til en 
social oplevelse?

Vejledning: Saml om muligt alle, der skal 

være aktive under VM Sejlsport 2018, og som 

minimum meget gerne alle der kommer til at 

have publikumskontakt. 

Gruppen skal med udgangspunkt i mål-

gruppebeskrivelse på side 4 i ”Guide til Godt 

Værtskab”, udfylde arket ved at svare på de 

tre spørgsmål. 

Formålet er, at I får en bedre, intern forståel-

se af hvad I vil gøre for denne målgruppe. 

Hvordan kan vi vejlede 
gæster, der ikke kender til 

eventen i forvejen?



Er der måder, hvorpå vi kan gøre 
entusiaster til fortalere for eventen?

Hvordan kan vores 
aktivitet gøres sjov 
for en entusiast?

Hvordan kan vi opfordre 
til, at vores aktivitet kan 
være for et fællesskab?

Vejledning: Saml om muligt alle, der skal 

være aktive under VM Sejlsport 2018, og som 

minimum meget gerne alle der kommer til at 

have publikumskontakt. 

Gruppen skal med udgangspunkt i mål-

gruppebeskrivelse på side 5 i ”Guide til Godt 

Værtskab”, udfylde arket ved at svare på de 

tre spørgsmål. 

Formålet er, at I får en bedre, intern forståel-

se af hvad I vil gøre for denne målgruppe.

ARBEJDSARK #2
– DE FAGLIGT INTERESSEREDE



Hvad er vores vigtigste budskaber? 
(om Aarhus, os selv, om VM Sejlsport 2018)

Hvordan kan vi 
gøre os synlige 
over for medierne?

Hvordan kan vi forklare 
medierne vores aktivitet uden 

brug af internt fagsprog?

Vejledning: Saml om muligt alle, der skal 

være aktive under VM Sejlsport 2018, og som 

minimum meget gerne alle der kommer til at 

have publikumskontakt. 

Gruppen skal med udgangspunkt i mål-

gruppebeskrivelse på side 6 i ”Guide til Godt 

Værtskab”, udfylde arket ved at svare på de 

tre spørgsmål. 

Formålet er, at I får en bedre, intern forståel-

se af hvad I vil gøre for denne målgruppe.

ARBEJDSARK #3
– INTERNATIONALE MEDIER



Hvor og hvordan formidler vi, at vi er flyttet ned på havnen,
og hvordan oplevelsen er anderledes end normalt?

Kan vi lave nogle 
ekstra fordele eller 
aktiviteter for vores 
eksisterende brugere?

Hvordan kan vi opfordre til 
at vores opslag på sociale 

medier bliver delt? (fx 
hashtags, tagging af andre)

Vejledning: Saml om muligt alle, der skal 

være aktive under VM Sejlsport 2018, og som 

minimum meget gerne alle der kommer til at 

have publikumskontakt. 

Gruppen skal med udgangspunkt i mål-

gruppebeskrivelse på side 7 i ”Guide til Godt 

Værtskab”, udfylde arket ved at svare på de 

tre spørgsmål. 

Formålet er, at I får en bedre, intern forståel-

se af hvad I vil gøre for denne målgruppe.

ARBEJDSARK #4
– JERES EKSISTERENDE BRUGERE



Vejledning: Saml om muligt alle, der skal 

være aktive under VM Sejlsport 2018, og 

som minimum meget gerne alle der arbejder 

med jeres kommunikation. 

Gruppen skal med udgangspunkt i Gæ-

sterejsen på side 8 i ”Guide til Godt Vært-

skab”, udfylde arket ved at svare på de seks 

spørgsmål. 

Formålet er, at I får en bedre, intern forståel-

se af hvordan I vil give gæsterne information 

og vejledning før, under og efter VM Sejl-

sport 2018. 

ARBEJDSARK #5
– GÆSTEREJSEN

Hvilke kontaktmuligheder og 
berøringsflader har vi med 

mulige eventgæster?

Hvilke ting ved vores aktivitet 
skal vi huske at dokumentere i 

billeder og video?

Hvordan kan vi bruge vores 
video og billeder til at lave op-
følgning på de sociale medier? 

Og hvor skal de postes?

Hvad kunne være relevant 
at få formidlet på de sociale 
medier før eventen starter?

Hvordan skal vi være klædt på 
for at man kan se at vi er sam-

men om vores aktivitet?

Hvilke andre aktører skal vi 
huske at pege på?
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Vejledning: Saml om muligt alle, der skal 

være aktive under VM Sejlsport 2018.

Gruppen skal med udgangspunkt i afsnit-

tet om Værtskab på side 13 i ”Guide til Godt 

Værtskab”, udfylde arket ved at svare på de 

seks spørgsmål. 

Formålet er, at I får en bedre, intern forståel-

se af hvordan I vil hjælpe hinanden med at 

være gode værter for gæsterne under VM 

Sejlsport 2018.

ARBEJDSARK #6
– VÆRTSKAB

Hvordan kan gøre oplevelsen så 
god som muligt for hinanden?

Hvad kunne gæsten have behov for at vide som vi kan hjælpe 
dem med? (Fx nærmeste toiletter, mad, information osv.)

Hvordan skal vi pynte op til vores aktivitet? 
Hvilke materialer skal vi have skaffet?

Hvilke andre steder 
i byen kan vi foreslå 
turister at opleve?

Hvordan kan vi løse eventuelle 
konflikter på en positiv måde?

Hvordan skal vores rollefordeling være? 
Hvem gør hvad?


