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Tilbageblik på 2020

Året der gik blev SvendborgEvents sjette sæson

som hele byens samlede turist-, branding- og

eventkontor. Nye udfordringer og ukendt farvand

har kendetegnet året i et hidtil ukendt omfang.

Som team, samarbejdspartner og konceptudvikler

har SvendborgEvent stået distancen og leveret

solide løsninger i både planlægning, organisering

og eksekvering.  

Et anderledes år

Året startede med planlægning af årets events

med et håb om bedre tider for

oplevelsesindustrien. Da COVID-19 pandemien låste

det meste i vores samfund, så satte teamet alle

kræfter ind for at skabe alternativer og hjælp til

både borgere og erhvervsliv. 

Den komprimerede muskelkraft og know-how vi

som sammenhængende agil enhed kan levere blev

til et stort aktiv for både ejere og slutbrugere. 

En stor del af arbejdet har ligget i at hjælpe byens

lokale arrangører, aktører og virksomheder med at

guide dem gennem restriktioner og hvilke

muligheder der er for netop dem. Gennem hele

året har vi arbejdet målrettet mod at lette byrderne

og bane vej for overlevelse og udvikling hos vores

interessenter. 

Voressvendborg.dk blev bygget på kort tid, til stor

succes for vores detailhandel og borgere.

SvendborgEvent og Shopping Svendborg stod bag,

og kørte endda også alle bestillinger ud til borgere i

kommunen. Vi tror på værdien i at gå forrest og

kæmpe for fællesskabet. En gennemgribende

holdning hos hele vores team. Et værdigrundlag

som i den grad viste sin styrke i den ilddåb som

2020 viste sig at blive. 

Alternative og ofte digitale events blev arrangeret

og derefter flyttet og arrangeret på ny. Det blev et

år der krævede stor smidighed, tålmodighed og

fleksibilitet hos både medarbejdere og vores

samarbejdspartnere.

ÅRET  DER  GIK
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Speed-service kontor

SvendborgEvent og Svendborg Kommune var

hurtige til at forstå situationens alvor tidligt på året

og gik hurtigt sammen og åbnede et speed-service

kontor på Havnepladsen 2. Her var der hjælp at

hente for restauratører, caféejere og andre der

havde brug for en hurtig og fleksibel måde at få

afklaret ansøgninger og spørgsmål i forbindelse

med genåbningen. Fra flere sider har vi oplevet stor

respekt og tilfredshed for den løsningsorienterede

eksekvering af denne opgave. 

Genstartspuljen

På Sydfyn giver man ikke op så let. SvendborgEvent

var en del af Genstart Svendborg som Svendborg

Kommune og SEAF stod bag. Her var

SvendborgEvent med til at koordinere de mange

spændende projekter som udsprang af dette

livskraftige initiativ. Shopping Svendborg kom også

på banen og søgte og fik 200.000 kr. til at lave

corona-venlige sommer underholdningsaktiviteter i

Svendborg by.

Samarbejde på tværs af (flere) bygrænser

Turister kender ikke til kommunegrænser. Derfor

giver det mening at vi på Sydfyn begynder at

arbejde mere innovativt og kosteffektivt sammen.

2019 var første år, hvor vi sammen med Faaborg

udgav et turistmagasin, der fungerer som appetizer

for det sydfynske – og magasinet blev taget rigtig

godt imod. Nabokommunerne omkring os kan nu

også se gevinsten i et styrket strategisk

samarbejde, som lige nu udmønter sig klarest i det

udvidede magasinsamarbejde. 

I 2021 udvider vi det succesfulde samarbejde med

Langeland og Ærø, som har valgt at gå med i

magasinet. På denne måde får vi dækket hele det

Sydfynske Øhav i ét magasin til glæde og gavn for

de mange potentielle gæster vi gerne ser på

Sydfyn. 
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Svendborg Bycenter 

Maritim attraktivitet

5700 Summer

Jul i Svendborg



Modellen DROB

Arrangørguide 

Eventpuljen

I 2020 har vi således understøttet 

følgende arrangementer økonomisk: 



BRANDING  AF  SVENDBORG
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SvendborgEvent har igen i år været både

udvikler og afvikler på en række forskellige

events, der alle er med til at brande

Svendborg både lokalt, regionalt og

nationalt. 

Vi er repræsenteret i både lokale og

regionale medier som TV2FYN, Radio

Diablo, Fyns Amts Avis og mange flere. Det

er både avisartikler, radioindslag og tv-

deltagelse. 

Klik på billedet og se Interviewet fra TV2 omkring 5700 Summer

Corona, SVEND og 5700 Summer er årets

højdespringere når fokus er på emner der

genererer omtale og opmærksomhed for

Svendborg. 

Den samlede medieomtale strækker sig over

275 poster fordelt mellem digital ”trykt”, Tv og

radio. En flot status på et, i mange henseender,

vanskeligt og udfordrende år.

Se den fulde liste af presse og mediedækning i

det vedhæftede bilag

https://www.tv2fyn.dk/svendborg/trods-corona-ny-festival-kommer-til-svendborg


NYE  TELTE  TIL  SVENDBORG
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Selvom året har budt på lidt af hvert

søgte SvendborgEvent tidligere om

støtte til indkøb af nye telte hos Fonden

for Fynske Bank. Fonden for Fynske

Bank valgte at give 100.000 kr. i støtte

til indkøb af 10 nye telte til

SvendborgEvent, så foreninger,

arrangører mv. kan låne til deres

arrangementer. Noget som

eventkontoret blev meget glad for, og

som er til gavn for SvendborgEvents

egne arrangementer, men bestemt også

til gavn for hele byen.

Teltene blev indkøbt og venter nu blot på

at vi kan bruge dem når vi kan afholde

arrangementer igen. Selvom året har

været anderledes, så har de alligevel været

brugt til store og små events i byen i løbet

af sommermånederne. Heriblandt nogle af

de arrangementer som har fået støtte af

Genstartspuljen.

Overdravelse af donation til nye telte
fra konsulent Henrik Bo Jensen,

Fonden for Fynske Bank



VI ER MEGET, MEGET
GLADE FOR DEN

FLOTTE DONATION!
DET VIGTIGE ER JO,
AT DET IKKE KUN ER
EN DONATION, DER
ER TIL GAVN FOR

SVENDBORGEVENT,
MEN HELE BYEN." 



Koordinationsgruppe,

Destination Fyn

Havneforum

Koordinationsgrupper,

Landsstævnet 2022

Inspiring Denmark

Messegruppe

Citychefer.dk

Torvegruppe

Havnesikringsgruppe



Koordinationsgruppe hos

Destination Fyn

Geopark Det Sydfynske Øhav

Partnerskaber i turismesektoren

Samarbejde med Indspiring Denmark

Strategisk turismearbejde



TURISTKONTORET  & VISITSVENDBORG

Da Covid 19 lukkede landet i marts

måned, lukkede Turistkontoret også ned,

og holdt lukket for fysisk kundebetjening

fra 11. marts til 19. april. Personalet

arbejdede delvist hjemmefra og kun

enkelte var på kontoret af gangen. Der

blev hos Svendborg Event, som overalt i

verden, afholdt møder over teams, og da

vi lukkede op igen i april måned, var det

naturligvis med alle de gældende

restriktioner og

sikkerhedsforanstaltninger. 

Covid19 gjorde, at det blev en meget

anderledes sommer på Turistkontoret på

Havnen i Svendborg. Der var travlhed fra

morgen til aften på trods af, at der hele

turistsæsonen igennem var begrænset

antal gæster ad gangen på kontoret. Vi

mærkede tydeligt, at helt indtil medio

august, var næsten alle gæster

dansktalende og hele sæsonen igennem

var der en utrolig stor interesse for at

komme ud til øerne, idet en del af

færgerne var gratis og andre sejlede til

stærkt reduceret pris. Ikke mindst var der

travlhed med at hjælpe turisterne med at

reservere plads på færgerne. Det vart

langt fra alle, der vidste, at det var en

nødvendighed, og at muligheden for bare

at komme med, var helt udelukket uden

reservation. Delle har sommeren igennem

gjort alt for at underholde de mange

turister langs havnebassinet i Svendborg

Havn. 
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Den populære delfin fik meget hurtigt sin

egen folder, køleskabsmagnet og ikke

mindst en digital støtte/vennegruppe

som værner om Delles trivsel. Det er dog

ikke kun til vands at interesse og

aktiviteter er stigende. 

Fra turistkontoret er der sommeren

igennem udleveret store mængder af kort

over landevejs og off-road cykelruter i det

sydfynske, ligesom turbeskrivelserne til de

forskellige stiforløb af Øhavsstien har

været meget populære. 

I sensommeren har der været arbejdet på

at lave reklamespots for hotellerne i byen,

ligesom der er produceret en film til julen

2020.

I sensommeren udkom også en folder

med en detaljeret beskrivelse af 2 km’s

spadseretur igennem byen, og efter

meget omtale i Ugeavisen kom det meste

af byen på besøg for at hente folderen, og

derefter gåturen rundt i byen og nyde

byen fra et nyt og anderledes perspektiv. 

Salget af de ellers populære

Rottefældepakker og salg af billetter til

de normalt mange events i Svendborg

blev i 2020 sæsonen til næsten ingenting.

Heldigvis blev sommerens underholdning

reddet af tilblivelsen af 5700 Summer og

dermed var medvirkende til, at der kom

gang i billetsalget, og ikke mindst gang i

strømmen af udenbys gæster, der skulle

opleve den eneste ”musikfestival” i

Danmark i sommeren 2020. 



Pakhusbutikken

Salg af turismeprodukter



Vi producerer både en dansk, tysk og
engelsk version, oversat af
professionelle oversættere.

Magasinet udkom i et oplag på
cirka 60.000 eksemplarer. 



Nyhedsbreve i samarbejde med formanden

Deltagelse i bestyrelsesmøder

Referat

Annoncering

Praktiske opgaver omkring generalforsamlingen

Invitationer til messedeltagelse

Laver vagtplan for deltagere på messer

SvendborgEvent udgør sekretariatet for Turistforeningen i Svendborg. Det vil sige, at vi

servicerer og passer foreningens private - og erhvervsmedlemmer, herunder opdaterer

medlemslister, og klargør til bogholderi  for årlige udsendelse af opkrævning af

kontingent. Derudover varetager vi følgende opgaver:

 

Byvandringer

Hvert år fremstiller vi en brochure med byvandringer. De sidste år har det været i

samarbejde med Svendborg Museum. Det vil sige at vi holder møder med museet, finder

egnede ture, beskriver disse og ikke mindst laver layoutet til trykkeriet. Derefter læser vi

korrektur, og står for udleverering og distribuering. Vi sørger ligeledes for at få fremstillet

plakater og distribuerer samme. 

 

Ligeledes fremstiller vi de populære bykort, der produceres i blokke á 30 stk. og som

udleveres både her på turistkontoret, men også fordeles til hoteller, campingpladser og

butikker, der gerne vil kunne servicere kunder direkte.
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TURISTFORENINGEN



https://www.youtube.com/playlist?list=PLDwy1s63LANWt6jKl4JHvRRuKmBU5SVf1
https://www.youtube.com/playlist?list=PLDwy1s63LANWt6jKl4JHvRRuKmBU5SVf1
https://www.youtube.com/playlist?list=PLDwy1s63LANWt6jKl4JHvRRuKmBU5SVf1




Årets aktiviteter inkluderer: 

Svendborg skal fortsat være en attraktiv

handelsby



World Wide Web

Sociale Medier

https://svendborgevent.dk/


Året har også budt på nye initiativer fra

SvendborgEvent og Shopping Svendborgs side af.

Da landet lukkede ned, lukkede vi op for

voressvendborg.dk.

Voressvendborg.dk

Da landet lukkede ned, lukkede vi op for

voressvendborg.dk. En portal hvor Shopping

Svendborgs medlemmer og andre butikker i byen

havde mulighed for at sælge deres varer. En måde

hvorpå vi kunne hjælpe detailhandlen med at

holde liv i salget - noget som gjorde butikkerne

glade og der var mange køb via siden. 

Rigtig mange butikker meldte sig løbende til

siden, der blev markedsført i lokale medier og fik

stor mediebevågenhed. Autohuset Kronsbjerg

udlånte bil til varekørsel som Shopping Svendborg

stod for de første mange uger. 

Der blev hentet pakker i butikkerne og leveret i

hele kommunen, til stor glæde for de handlende

og detailhandlen. En side som er kommet for at

blive og som butikkerne stadig kan benytte via

deres egen distributionskanaler.

Julegaveportal

Julen stod for døren da SvendborgEvent og

Shopping Svendborg valgte at indkøbe en

platform hvor der var mulighed for at tilbyde

virksomheder lokale julegaver til deres ansatte. 

Endnu en platform der blev etableret på kort tid,

og fik stor tilslutning fra byens medlemsbutikker. I

løbet af kort tid, blev der købt fra flere lokale

virksomheder.
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NYE  PORTALER

Handl 
lokalt 



5700  SUMMER

Året har også budt på nye initiativer fra

SvendborgEvent og lokale ildsjæle. Især

et event har virkelig sat Svendborg på

alles læber - 5700 Summer! 

En helt ny arrangementsform blev født

i Svendborg i 2020. Et koncept som

flere byer efterfølgende har ladet sig

inspirere af. Hele byen var involveret til

stor glæde for et musikhungrende

sommerpublikum der tog Svendborg til

sig med kærlighed på bedste festival

maner. Med 5700 Summer har vi skabt

ny hybrid festival der mixer det bedste

fra de kendte festivaler og den lækre

byferie. Konceptet får betydning

fremadrettet, både her i byen men også

nationalt. Det er netop blevet meldt ud

at 2021 byder på en ny runder 5700

Summer. En nyhed der er blevet

særdeles vel modtaget på tværs af

Svendborgs mange interessenter. 

Netværk og velvilje var en stor del af

denne festival. På næsten ingen tid blev

festivalen stablet på benene og der

blev afholdt mange koncerter rundt i

byen, hvor også detailhandlen, hoteller

og restaurationer kunne mærke det

boost af gæster og turister som

festivalen førte med sig.

SvendborgEvent spillede en stor rolle i

festivalen. Eventchef Anja Mia Haas var

en af kreatørerne bag konceptet,

hvilket hurtigt førte til at også resten af

kontoret blev en krumtap i den videre

eksekvering af festivalen. Den effektive

håndtering fra SvendborgEvents side

har ført til, at sekretariatet i 2021 igen er

blevet bedt om at varetage det

praktiske og koordinerende ansvar for

eksekveringen af næste omgang.  
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ÅRETS  JULEBELYSNING
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Det har på mange måder været et særligt

år, hvor alt er blevet vendt på hovedet.

Også når det kommer til byens

julebelysning. 

Det koster at have hyggelig julebelysning i

Svendborg handelsgader. En opgave

byens butikker normalt står for

finansieringen af. Den opgave tog otte af

byens markante banker i år og løftede den

i fællesskab, i et ønske om at skabe lys i

mørket og en symbolsk økonomisk

håndsrækning til byens butikker og

erhvervsliv i indre by. 

Ovenstående initiativ blev skabt for at

passe bedst muligt på byens butikker, i en

tid hvor de har været alvorligt udfordret af

Covid-19 udfordringerne. Den økonomiske

håndsrækning har sikret, at butikkerne fik

frigivet midler så ejerne kunne skabe

stemningsfulde udsmykninger af egne

butikker og facader. 

Andelskassen

Danske Bank

Fynske Bank

Middelfart Sparekasse

Nordea, Spar Nord

Sydbank 

Nykredit Bank

Som organiserende og koordinerende

enhed har det været rørende at opleve

hvordan byens aktører har lykkedes med

at gå sammen og bakke op om hinanden i

en svær tid, hvor det ellers kan være

fristende let blot at være sig selv nærmest.

Det symbolske budskab i juletiden har

været til stor gavn for den videre udvikling

og viljestyrke til at skabe et stærkt

fællesskab på tværs af brancher og

proffesion i Svendborgs erhvervs- og

kulturliv. 2020 har om noget lært os alle at

det giver styrke at stå sammen. 

De otte banker, der var med til at betale

for julebelysningen i 2020:



OM  SVENDBORGEVENT

Allan Mariager, formand

Christian Thuesen, Erhvervsforum

Anne Hjortenberg, Kulinarisk Sydfyn

Søren Bach-Hansen, Svendborg Kommune

Lars S. Aagaard, Hotel- og beværtergruppen

Tom Pelle, Svendborg Turistforening

Martin Larsen, Shopping Svendborg

Bestyrelse

SvendborgEvents bestyrelse består af repræsentanter fra

hver af interessenterne bag Svendborgevent.

Anja Mia Haas, Eventchef

Mette Dennig, Turismekonsulent, butik

Morten Lund Jensen, Projektmedarbejder, økonomi

Nadja Larsen, Eventkonsulent

Jacob Rask, Salgs- og eventkonsulent

Janni Kroischke, Projektmedarbejder

Christine Hansen, Studiemedarbejder

Casper Lykke, salgs- og eventkonsulent

Maja Cecilie Nielsen, eventmedarbejder, SVEND

Sekretariatet

SvendborgEvent består af syv medarbejdere, med Anja

Mia Haas i spidsen som eventchef. Medarbejderne

dækker forskellige ansvarsområder, men operer som

komplementerende team på de fleste opgaver.

Ambitionen er fortsat at højne synergieffekter og det

professionelle niveau på alle delområder. 

Tidligere medarbejdere

Dertil har vi haft forskellige praktikanter ansat, og herved

bidraget til at skabe øget interaktion med regionale

studieinstitutioner og erhvervscentre.
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Vi står også bag

SvendborgEvent

Detailhandel

Maritime events

Turismearbejde

Turismeservice

Produktinformation
Eksponere

fynsk filmkultur

Kulturelle
tilbud

Maritim
attraktivitet

Fynsk filmpris

Fælles
branding

Turistinformation

Chartersejlads

Handels-
samarbejde

Aktivt bylivTurismeomsætning

Pakhus

Events

Festival



SvendborgEvent blev etableret 12.

september 2014, og startede op 1. januar

2015. Formålet var at dække byens

kommercielle, kulturelle og kommunale

interesser ved at trække events til

Svendborg og grundlæggende give

kommunens events og kultur initiativer et

fagligt løft.

SvendborgEvent arbejder foruden events

også med lokal turistservice,

erhvervsturisme, profilering og branding af

Svendborg, med særligt fokus på lokal

forankring, tilbagevendende begivenheder

og økonomisk effekt.

For at få det bedste ud af mulighederne

har en vifte af nøgleaktører på

eventfronten slået kræfterne sammen og

dannet organisationen SvendborgEvent.

Ved at samle indsatsen skabes bedre

muligheder for samspil og synergi på

tværs af arrangementer og interesser. 

Interessenterne bag Svendborg-Event er:

Shopping Svendborg, Erhvervsforum

Svendborg, Svendborg Turistforening,

Svendborg Kommune, Hotel- og

beværtergruppen og Kulinarisk Sydfyn.

B A G  S V E N D B O R G E V E N T  S T Å R  S E K S  F O R S K E L L I G E  N Ø G L E A K T Ø R E R .  

D E T  S K A B E R  S A M S P I L  O G  S Y N E R G I  P Å  T V Æ R S  A F  I N T E R E S S E R .

VORES  BAGLAND
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SVEND- Hele Danmarks Filmpris 2019




