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Året der gik
Sikke et år! 2021 har budt på ekstremer og krævet et

kontor med evne til omskiftelighed, iderigdom og

samarbejdsevner hver eneste dag. Fra en start med et

Corona-nedlukket Svendborg og Danmark til en

sommer, hvor Svendborg i de tre vigtige

sommermåneder i streg toppede som byen på Fyn med

flest gæsteovernatninger. 

På trods af vi hverken er øens største by eller besidder

de største sommerhusområder, så formår Svendborg at

slå igennem som en alsidig og stærk sommerdestination

med frirum til både finkultur og bred folkelighed i

Svendborgs mangfoldighed af aktiviteter.

  

Vores effektive Corona håndtering i 2020 førte i foråret

og sommeren 2021 til at Kvickly i Svendborg og

Svendborg Kommune ekstraordinært betroede os

tilsammen næsten en halv mio. kroner ekstra til at

genstarte handelslivet efter den hårde Corona-start året

bød på. 

Taget i betragtning af at første kvartal af 2021 var 

 præget af nedlukning, så er årets status på

gæsteovernatninger ganske tilfredsstillende. Svendborg

går ud af 2021 med næsten 535.000 overnatninger. Det

giver en stigning på ca. 56.000 overnatninger, eller ca.

12% målt op imod overnatningstal for 2020. Det er tal

der kan mærkes for byens erhverv. 

Overnatninger



2020 indbragte SvendborgEvent en nominering for

årets bedste Corona-initiativ ved 2021 Best of Svendborg

fejringen. En festlighed hele byen bakker op om og

stemmer til med stor entusiasme.
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SvendborgEvent har året igennem gjort sig umage for at

udfylde en aktiv rolle for både erhvervsliv, kommune og

ikke mindst byens gæster via et aktivt, imøde-

kommende og bemandet turistkontor og et væld af

events, der har favnet alt fra nørdet nichekultur til store

publikumsbaskere som eks. den spontane EM-

semifinalefestaften i Christiansminde.

Svendborgs borgere har året igennem taget godt imod

vores indsatser under pandemien. Derfor tæller et af

årets højdepunkter for os også at vores indsats med at

bringe varer ud og organisere byens butikker via én

fælles digital salgskanal, VoresSvendboorg.dk, i foråret

Et effektivt og alsidigt kontor 

Tæt på årets bedste Corona-initiativ

Holdet vokser
2021 har budt på udvidelser på holdet. I foråret fik vi

tilgang af ny kommunikationsansvarlig og projektleder

for SVEND. I sommeren fik vi yderligere tilgang af en

praktikant og en projektansat SoMe-medarbejder. Og

slutteligt har det været muligt at fastholde og

fastansætte den barselsvikar vi har haft inde til at drive

Shopping Svendborg-aktiviteter og det nye samarbejde

med Svendborg Bycenter. 

Med de styrkede medarbejderressourcer har

SvendborgEvent evnet at specialisere og fokusere samt

vækste på aktiviteter, indflydelse og resultater. 

Mediehenvendelser, SoMe, projekt-prospekter,

høringssvar og koncepter produceres hurtigt og

gnidningsfrit. Håndteringen af det nye samarbejde som

marketingspartner for Svendborg Bycenter har ført til

så stor tilfredshed hos ejer og lejere, at en større

ombygning og opfriskning af centeret er blevet

bevilliget allerede efter kun et år.
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Nye kontakter og netværk udvikles og plejes med både

rådhus, hovedstad og erhvervsliv. Ambitionen er klar: Vi vil

gøre Svendborg til Danmarks bedst eksponerede og mest

attraktive destination for gæster og tilflyttere. 

I de følgende afsnit vil vi præsentere highlights og

opsummeringer på vores arbejde for indsatsområderne: 
Resultater og ambitioner

SVEND slog medieomtalerekord i 2021 og fordoblede

næsten omtalen i forhold til 2019. Silverrudder er nu

officielt verdens største solosejlads. Med den

internationalt storhittende DJ Martin Jensen og dansk

rocks konger Dizzy Mizz Lizzy i front bragede 5700

Summer igennem endnu engang. Eventen voksede

markant og blev afviklet til stor tilfredshed for både

borgere og gæster. Vores netværk og sociale medie-

aktivitet vokser i kvalitet og kadence så vores

mangeartede interessenter nu alle bliver holdt godt til

ilden med seneste nyt om byens aktiviteter og mange

fortræffeligheder på tværs af vores indsatsområder. 

Visit Svendborg

Turistforeningen

Shopping Svendborg

Svendborg Bycenter

Maritimt Center Danmark

SVEND
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Visit Svendborg
Et kerneområde for SvendborgEvent er arbejdet med at

tiltrække national turisme. Det udmønter sig i

forskellige arbejdsfunktioner, der tilsammen

understøtter Svendborgs attraktionsværdi som alsidig

turist destination året rundt. 

Året igennem har vi igen oplevet den gode synergi ved

at have alle de aktiviteter, SvendborgEvent råder over,

under et tag. 

Lokale gæster føler sig set, og oplever et samlet set-up,

der varetager byens interesser. Gæster finder hurtigt

svar, når de kigger forbi eller ringer ind. Vi har alt

personale under et tag, og skaffer hurtigt de svar og

løsninger, der skal til for at skabe glade gæster til

spændende oplevelser i Svendborg. 

I 2021 er der blevet oprustet på det årlige turistmagasin,

den digitale storytelling via Facebook og Instagram

samt udvikling af en ny Visit Svendborg app.

Udviklingsplaner for website og trafikgenerering er lagt

i efteråret og igangsættes 2022. 

15.545 besøgende

på Turistkontoret i 2021

(14.juni - 14. august 2021)
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I Pakhusbutikken sælges forskellige turismeprodukter,

bl.a. gavekort til Sundfarten Helge, sejlture med Meta

og i mindre omfang lokale specialiteter. Derudover har

vi salg af billetter til diverse arrangementer og

Rottefælde-ophold. Vi udsteder fisketegn, havkajakkort,

cykelkort, vandre-beskrivelser, postkort, plakater, mv.

 

Gavekort til Shopping Svendborg
Udover de forskellige turismeprodukter, sælger vi også

Shopping Svendborg-gavekort, Gavekortordningen er

kun tilgængelig for Shopping Svendborgs medlemmer

og bliver set som en stor gevinst for fællesskabet. 

 Gavekortet  er igen i år vokset i popularitet hos

Svenborgs borgere. 

 

2.832.213 mio. kr. 

på Shopping Svendborg

Gavekort-salg.

 

Salg af turismeprodukter
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Visit Svendborg app
Døgnåben turistservice året rundt

2021 blev året hvor Svendborg turistservice blev mobil

og døgnåben året rundt. 

For at øge det digitale overblik over Svendborgs mange

muligheder som destination, har SvendborgEvent i 2021

udviklet en app, der giver et samlet overblik over de

mange muligheder indenfor attraktioner, aktiviteter,

overnatningsmuligheder, events og kulinariske

fristelser, som Svendborg kommune har at byde på året

rundt. Appen fodres løbende med opdateringer fra

databaser som Guide Danmark og Kultunaut. Appen er

desuden konstrueret, så den kan blive en

formidlingsmæssig hovedvej for det kommende

Landsstævne. 

Appen blev udviklet i foråret, og derefter testet og soft

launchet i efteråret. Interaktive skærme er blevet sat op

på nøglepositioner i byen, og appen er blevet udviklet

til også at kunne dække på engelsk og tysk. I 2022 går

markedsføringen af den nye digitale satsning i gang

med Landstævnet som den aktualiserende løftestang til

at øge kendskab og brug af appen. 
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Turistmagasinet
Omtaler af områdets seværdigheder og attraktioner

Årets turistmagasin, som SvendborgEvent organiserer,

om Det Sydfynske Øhav blev det hidtil flotteste og mest

gennemførte. Der er blevet høstet stor ros og

opmærksomhed hos både lokale interessenter og store

nationale aktører inden for bladpublikation. 

Magasinet tjener til formål, at turister i øget omfang

begynder at opleve Sydfyn som en sammenhængende

attraktiv destination. 

Magasinet blev printet i 80.000 eksemplarer på

henholdsvis dansk, tysk og engelsk. Foruden de gratis

fysiske eksemplarer er magasinet også tilgængeligt

digitalt, hvor det er læst næsten 100.000 gange.

 

Stort oplag og læsninger
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Maritimt Center Danmark
2021 har været et særdeles succesfuldt år for Maritimt

Center Danmark. Faktisk er der tale om det bedste år

for chartersejladser målt på omsætning. Til gengæld har

pakhuset været ude af drift stort set hele året grundet

renovering. 

Chartersejladser

Fyn Rundt

I forhold til det sidst sammenlignelige år, som er 2019,

er omsætningen steget med 23%. Det bedste

omsætningsår hidtil, er 2016, og i forhold til det, har vi

omsat for 14% mere i 2021. 

Fyn Rundt kom til Svendborg igen, og skabte dage med

stor opmærksomhed og interesse for de

bevaringsværdige skibe langs molerne i Svendborg og i

de lokale medier. I år var Svendborg startby, hvilket

muliggjorde et længere interval med aktiviteter,

underholdning og kulinarisk madsalg langs molerne. 

Det blev en succesfuld oplevelse for både skippere,

gæste-gaster, publikum og regional presse. Alt i alt en

god opvarmning til næste år, hvor Svendborg skal være

vært for afslutningsfesten, som alt andet lige bliver et

endnu større event end starten i år. 
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Maritime events

Voksende medlemsskare og TV-samarbejder

Det traditionsrige Æbleræs blev igen i 2021 gennemført

op til efterårsferien. Denne gang forlagt til

Frederiksøen, hvor vi lykkedes med at smelte det

maritime event sammen med Kulinarisk Sydfyns

kartoffel- og kogebogsfestival i Rundbuehallen. 

Gennem 2021 har vi haft held til at positionere os

stærkere hos rejsebureauer og særligt københavnske

eventfirmaers bevidsthed. Det har b.la. ført til et stort

erhvervs arrangement i Rundbuehallen for Dansk

Erhverv med 350 gæster, der kom på efterfølgende

sejlads i Øhavet med vores historiske træskibe.  

Medlemsskaren af skibe er vokset i 2021. Vi har fået

tilgang af det gode skib Mira fra København, som blev

anbefalet af andre skippere i netværket, hvilket vi er

stolte af. 

Ligesom i 2020  lavede Nordisk Film og ARON igen i '21

et sommertogt med en stribe af Danmarks mest

populære musikere. Igen blev det vist i prime time

sendetid hen over sommeren. Bedre reklame for den

kommercielle brug af danske historiske sejlskibe kan vi

ikke ønske os.
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Maritime højdepunkter - Silverrudder

Den stigende og vedholdende eksponering bliver ved at

kaste nye muligheder af sig. Således lykkedes det også i

sensommeren at koble skibet Fyllas kaptajn sammen

med det meget populære tv-program Versus til brug i

en konkurrence.

 

I løbet af året har Svendborg haft besøg af nogle af

landets mest kendte og historiske skibe. Kongeskibet,

Georg Stage og flere udenlandske skibe i de store

klasser. 

Silverrudder, verdens største solo-sejlads, blev igen i år

arrangeret og afholdt i Svendborg. SvendborgEvent har  

bakket op om, at eventet kunne afholdes succesfuldt

med henblik på at underbygge Svendborgs position som

en attraktiv maritim destination. 

Den stigende tilgang af aktiviteter tilskrives vores

stigende succesfulde samarbeder med rejsebureauer og

eventfirmaer.
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Nyhedsbreve i samarbejde med formanden

Deltagelse i bestyrelsesmøder

Referat

Annoncering

Praktiske opgaver omkring generalforsamlingen

Invitationer til messedeltagelse

Udarbejdelse af vagtplan for deltagere på messer

Turistforeningen
SvendborgEvent udgør sekretariatet for

Turistforeningen i Svendborg. Vi servicerer og passer

foreningens medlemmer, opdaterer medlemslister,

klargør til bogholderi og sørger for årlig 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. I fællesskab med museet finder vi egnede

ture, og producerer tekst og layout til tryk. 

12
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Shopping Svendborg
Shopping Svendborg har igen i år markeret sig som en

stærk og uundværlig aktør i Svendborgs handelsliv. 

Det oplevede vi blandt andet ved at Shopping

Svendborg blev bedt om at administrere Kvicklys

200.000 kroners "Gode naboer"-kampagne i forbindelse

med genoplukningen i foråret, og Svendborg

Kommunes bidrag til Søndagsåbent og

sommeraktiviteter for kr. 250.000 kr. 

Corona-ramt år
Vi har været spydspids til formidling og håndtering af

alle corona-relaterede handlinger hen over året. Der har

været en del. Den traditionelle årlige torvedag måtte

bygges om til noget nyt og andet. Juletræstændingen

måtte aflyses, og ny markedsføring for julebyen

igangsættes med borgmesteren i spidsen på ny julefilm.

Og sådan kunne vi blive ved. 
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Markedsføring af aktiviteter og events året rundt

(avis, online og radio)

Rekruttering af nye medlemmer

Markedsføring og salg af Shopping Svendborg

gavekort

Koordinering og markedsføring af 3 Open By

Nights (inklusiv Black Friday)

Koordinering og markedsføring af 8 Søndagsåbent

Koordinering og markedsføring af Svendborg Bys

Sommermarked (erstatning for Gl. Torvedag)

Koordinering og markedsføring  af "Gode Naboer er

Guld Værd" i samarbejde med Kvickly

Koordinering og markedsføring af Biler i Byen

Planlægning og markedsføring af aktiviteter i

Svendborg Bycenter for følgende højtider:

Fastelavn, Halloween, Valentins Dag, Påske og jul

Planlægning og markedsføring af aktiviteter for

Svendborg Bycenters 25 års jubilæum

Koordinering og markedsføring af julemusik,

julemand og underholdning i december måned

Julepyntning af byen

Produktion og afvikling af online juletræstænding

Afvikling og markedsføring af Svendborggaver.dk

Årets Shopping Svendborg aktiviteter: Medlemmer og samarbejder

Nye medlemmer er blevet rekrutteret, løbende

morgenmøder og digitale webinarer gennemført.

Høringssvar er blevet produceret i henhold til

kommunens nye udspil om reduktion af gratis

parkering.

Konstellationen med Shopping Svendborg og

Svendborg Bycenter i et samlet fællesskab, har nu været

i gang  i et samlet kalenderår. 

Resultaterne er gode og vi er stolte over at se hvor godt

samarbejdet udvikler sig. Det har vi oplevet i alt fra

fælles fodslag i weekend åbninger, underholdning

gennem byen og de mange juleaktiviteter og belysning. 
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Svendborggaver
Lokal julegaveportal

Igen i år har SvendborgEvent sat strøm til

Svendborggaver.dk. Portalen har været markedsført

gennem annoncer i lokale medier, på de sociale medier

og via opsøgende salg gennem netværk. 

Konkurrencen er hård i området for firmajulegaver.

Derfor er det vigtigt for os at skabe et stærkt lokalt

alternativ til store nationale og internationale

konkurrenter.

Svendborggaver.dk blev født under pandemien, men er

tænkt som et vedvarende initiativ til at understøtte

Svendborgs handelsliv i en tid hvor digital handel

stiger. 

 

Sammen står vores butikker stærkere i et lokal

forankret fællesskab end hver for sig, 

Sidste år var det vores oplevelse, at Svendborggaver blev

brugt som et plaster på såret for aflyste julefrokoster og

den generelle utryghed, som corona medførte. Den

tendens har vi ikke oplevet lige så stærkt i år.

Til gengæld har interessen for portalen været væsentlig

større blandt både gaveudbydere og firmaer der har

købt medarbejderens julegaver lokalt gennem portalen. 
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Årets julebelysning
Hyggelig juleshopping i Svendborg

Shopping Svendborg står bag årets julebelysning. Igen i

år har det  været en succes i sammenhold. Byen er gået

sammen, og de mange erhvervsdrivende har udvist stor

solidaritet til projektet. Nye områder som Kattesundet

har fået tilgang af lys og ekstra juletræer, og

julelysgaven ved Torvet har gjort glæde for hele byen og

understøttet budskabet om Svendborg som en favoritby

til juleshopping på Sydfyn. Annoncering i Jyllands-

Posten er indrykket, og Borgmesteren gik forrest i en

reklamefilm for den charmerende shopping- og juleby

Svendborg. 

Kort efter opsætning og tænding oplevede vi desværre

omfangsrigt hærværk på belysningen. Det fik massiv

bevågenhed i de lokale medier såvel som på de sociale

medier. Set i et positivt lys betød det større

sammenhold og opmærksomhed på vigtigheden af et

smukt julelys til en vigtig handelsmåned i vores fælles

by.
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Svendborg Bycenter

Fornyelser
Nyt website er lavet af SvendborgEvent, som også har

stået bag et nu godkendt forslag om renovering og

opgradering af "look & feel" i fællesarealerne. Fokus er

på at anvende lokale designere, producenter og

entreprenører. Både ejer og lejere giver udtryk for stor

tilfredshed med det nye samarbejde med

SvendborgEvent. 

2021 blev første år med fuld markedsføringsdrift af

Svendborg Bycenter. Udvikling og afvikling af

markedsføringsinitiativer er blevet gennemført hen

over året som planlagt. Alt fra musikanter til pop-up

kaffebar og ny digital spilinstallation på gulvet er

dukket op. Fast SoMe-konsulent og -bureau holder den

digitale bevågenhed konstant med relevante

butiksopslag og kampagner. Nye store infoskærme med

friskskabt indhold om byen er blevet installeret. 
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SVEND filmdage Hædersgæst og tema
Årets hædersgæst Birthe Neumann har gennem sin

karriere gæstet Svendborg utallig gange med både

filmoptagelser og teateropsætninger. Så glæden var

stor, da hun blev hyldet som hele Svendborgs

hædersgæst på et propfyldt torv med Martin Brygmann

som veloplagt konferencier og Andreas Odbjerg som

den musikalske wing-man. Filmdagene bød på

inspirerende talks med hædersgæsten og filmfolk om

emner, der cirklede om årets tema: Dogme95.  

SVEND bød på skønne dage og en formidabel prisfest

sidst i august. Aldrig før har SVEND opnået så stor

medieomtale som i 2021. Både DR1 og TV2 nyhederne

sendte live fra Svendborg under Prisfesten, og samtlige

store ugeblade var med. De lokale medier flankerede

formidabelt, og dagene blev dækket massivt. 
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For alle
Med et bredt program giver SVEND publikum, i alle

aldre og interesseområder, mulighed for at mødes og

engagere sig i film og hinanden. Udgangspunktet for

alle arrangementer under SVEND er film. Men typen af

arrangementer varierer med alt fra f.eks. open air-film

til debatarrangementer om et tema som eks. en bestemt

film har sat spot på. Ens for alle arrangementer er, at de

er tilrettelagt ud fra et mål om at sætte aftryk hos alle

der deltager. I form af store fællesoplevelser,

spændende diskussioner og ny læring.

Også for byens yngste blev årets SVEND et hit. 468

børnehavebørn fra alle kanter af byen pakket turtasken

og var taget med deres pædagoger i Krøyers Have for at

se ’film for de mindste’ om formiddagen. 

Senere på dagen havde omkring 1300 publikummer

taget tæppet under den ene arm og venner, familie og

bekendte under den anden for i fællesskab at opleve

blandt mange andre film musikfilmtriologien

Bohemian Rhapsody, A Star is Born og Rocketman i

Krøyers Have. 

Fremtidens filmskaber blev der også taget hånd om. 

Ca. 100 skolebørn deltog i workshoppen ’Lær at lave

film på mobilen’ . En lille gruppe fik mulighed for at

prøve kræfter med en undervands filmdrone mens

andre unge fik en unik chance for en dags masterclass

med Thure Lindhardt i skuespillets kunst. 
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SVEND skifter gear
SVEND filmdagene i Svendborg er mødestedet, der

samler filmpublikum og filmfolk i et nærværende og

meningsgivende fællesskab omkring filmens verden.

For hvert år tager vi ambitionen et skridt opad. 

Hos SvendborgEvent har vi oprustet internt med et fast

team, der nu kan håndtere udvikling og planlægning af

SVEND året rundt. Ambitionen er at vækste SVEND

yderligere til gavn for brandingen af Svendborg.
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5700 Summer
5700 Summer kom tilbage for fuld kraft for andet år i

træk i 2021. Hele Svendborg summede og gæster

strømmede til. Godt 40 koncerter blev afviklet i Køyers

Have, SAK’s have og Ribers Gård. Det internationale

topnavn Martin Jensen fløj ind og leverede et brag af en

surprise koncert på næstsidste dag, og Dizzy Miss Lissy

lukkede og slukkede med en tung rockkoncert i

særklasse. 

SvendborgEvent var igen hyret til at supportere eventen

med alt fra frivillige og backstage koordinering til PR og

SoMe support. Første år med 5700 Summer blev en

succes. Andet år blev endnu større. Svendborg beviste

igen hvad byen kan, når den står sammen og byder

velkommen.



23Citychefer.dkBranding af Svendborg
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 som Øhavets hovedstad. En dynamisk

maritim kulturby med mange muligheder, der

tilsammen understøtter oplevelsen af Svendborg som

en attraktiv destination for både gæster og mulige

tilflyttere. Her går opera, dansktop og festlige filmdage

fint hånd i hånd. Det sørger vi for. 

Vores stærke holdindsats har blandt andet ført til

massiv omtale i både print og digitalt på ALT for

damerne om Svendborg, transmissioner fra årets

SVEND på både DR1, TV2 og TV2 Fyn samt et hav af

relevante artikler i Fyns Amts Avis og Ugeavisen. 

Det er også lykkedes fint at få Svendborg markeret som

et musikalsk knudepunkt med omtale af særligt 5700

Summer i Danmarks førende musikmedier. Hele tiden

med fokus på at tiltrække flere købestærke gæster og

attraktive bosættere. 
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SoMe

Vi har haft fokus på at eksponere Svendborg og Sydfyn

som attraktiv destination året rundt. Således har vi også

fået efterårets aktiviteter omtalt i ALT for damerne i

efteråret og fået Svendborg omtalt som attraktiv

juleshopping-by i Jyllands-Posten i December. 

Vi har kort sagt haft en finger med i spillet på mange

fronter. Nogle gange direkte, andre gange mere diskret.

Det har bl.a. også ført til TV-programmer om sejlskibet

Aron, der sejler rundt i sommerdanmark, sejlskibet

Fylla der kommer til at optræde i det populære

underholdningsprogram Versus, Dansk Erhverv der

hyrer Rundbuehallen og skibe til 400 gæster - og meget

mere. 

I 2021 har vi oprustet vores redaktionelle indsats på de

sociale medier siden sommer. Via vores kanaler

formidler vi proaktivt Svendborg, som en kulturaktiv

maritim ferieby med attraktive events året rundt. En by

med mange facetter og med mange gode grunde til at

bosætte sig i. 

Kulturel alsidighed
I den løbende udvikling, support og eksponering 

af events i Svendborg har vi hele tiden et fokus på at vise

og understøtte den kulturelle alsidighed, som Svendborg

gerne vil være kendt for. Fra niche-festivaler om emner

som portvin og skønlitteratur til stort skalerede og bredt

favnende events som SVEND og den nye

Svendborgsund Dansktopfestival i Christiansminde. 



Web og sociale medier

Aktivitet året rundt
Alle vores arbejdsområder har mange gode historier 

at byde på - også uden for højsæsonen. Det har vi 

gjort os ekstra  umage for at formidle i året der er gået. 
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Gennem året har der været øget fokus på at producere

og formidle flere egenproducerede historier gennem

vores sociale medie kanaler. Hvert event vi afholder

indeholder nu planlagte historier, fotos og videoer som

muliggør større synlighed via de sociale medier.  

Der har på alle kanaler generelt været en rigtig god

stigning i følgere, her bør især nævnes Visit Svendborgs

Instagram, som i 2021 har fået 642 nye følgere, og

SVEND’s Facebookside, som er vokset med 522 følgere i

år.

Svendborg Bycenter og Shopping Svendborg har

grundet betalt annoncering året rundt en rigtig stor

rækkevidde og vi oplever stor tilfredshed hos både 

ejere og brugere. 

301.407 besøgende 

i 2021 på hjemmesiderne

svendborggaver.dk,

voressvendborg.dk

visitsvendborg.dk og

svendborgevent.dk 

13.006 sidefølgere 

fordelt på seks Facebook-konti. 

En stigning på 10.5% fra sidste

år

Visit Svendborg

Shopping Svendborg 

Svendborg Bycenter

Maritimt Center Danmark

SVEND

SvendborgEvent     

Facebook

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Hjemmeside

X

X

X

X

X

X

Instagram

X

X

X

LinkedIn
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Om SvendborgEvent
SvendborgEvent er repræsenteret i et udvalg af

forskellige grupper, netværk og fora. De forskellige

repræsentantskaber er med til at sikre en koordineret

indsats på SvendborgEvents kerneområder. Fokus i 2021

har fortsat været på netværk, videns- og erfaringsdeling

og fælles udvikling af nye tiltag og produkter. Initiativer

der sikrer en bæredygtig udvikling og deling af know-

how indenfor detailhandel, maritim kultur, turisme og

eventplanlægning. 

I 2021 har flere af disse netværk ikke været afholdt

fysisk men i stedet været onlinebaseret, hvilket har

givet betydelige begrænsninger, men også en ny

spændende dimension i samspillet og flere

udviklingsmuligheder imellem aktørerne på næste side:

En aktiv aktør i mange sammenhænge
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Danske Handelsbyer 

Torvegruppe

Messegruppe

Havnesikringsgruppe

Danske Handelsbyer er et vidensnetværk, der

har til formål at sikre levende handelsbyer i

fremtiden, gennem netværk,

kompetenceudvikling, studieture og

vidensdeling samt lægge pres politisk på

vigtigheden af fokus på erhvervet.

Arbejdsgruppe, der bidrager til et aktivt og

rekreativt byrum på Torvet i Svendborg. 

Koordinationsgruppe med fokus på

koordinering af aktører i Svendborg til deltagelse

på Ferie for Alle, Skandinaviens største

feriemesse, der afholdes i Herning.

Maritim sikring af havneområdet og -faciliteter i

Svendborg, herunder terrorsikring og fokus på

det samlede havneareal.

Koordinationsgruppe, Destination Fyn

Havneforum

Koordinationsgrupper, Landsstævnet 2022

Inspiring Denmark

Fælles regional udvikling af den fynske

destination og sikring af vækst i turismesektoren

og oplevelsesøkonomiske tiltag.

En del af den samlede medlems-gruppe med

repræsentanter fra erhvervs-, forenings- og

kulturlivet i Svendborg.

Fælles planlægning og sparring i forbindelse

med L2022.

Udvikling af erhvervsturisme og tiltrækning af

internationale konferencer til Svendborg og

resten af Sydfyn gennem netværk og

vidensdeling.



28Citychefer.dkVi giver penge, know-how
og netværk videre

Modellen DROB

Arrangørguide 

Alt hvad vi kaster tid eller penge efter skal skabe

værdi hos enten Detailhandlen,

Restaurationsbranchen, overnatningssektoren eller

øge den positive kendskab til Svendborg. Det er

DROB-modellen, som altid er vores udgangspunkt.

Vores arrangørguide er et online-værktøj som skal

sikre at alle eventarrangører har mulighed for at

planlægge deres begivenhed så professionelt som

muligt og forhindre dumme forglemmelser, der kan

koste arrangementet dets succes. Efterhånden er

det blevet en selvfølge at interessenter udefra tager

kontakt til SvendborgEvent for at se om deres

arrangement kan få fodfæste her i byen, og vi

besvarer henvendelser fra nær og fjern. Det være sig

f.eks. eventoperatører eller journalister der ønsker

at skrive eller sende her fra byen, og vi har

efterhånden et fint netværk hos medierne, som vi

også selv trækker på, når byens events skal dækkes. 

SvendborgEvent bruger meget tid på at hjælpe event- og

arrangementsarrangører med at få succes med deres events.

2021 har, ligesom 2020, været anderledes og fokus har været

på at hjælpe med, hvordan arrangørerne har kunne afholde

deres arrangementer - bl.a. kontakten til myndighederne

har været meget relevant i denne situation.

Vi rådgiver, sparrer, anbefaler, hjælper videre, sikrer

tilladelser, koordinere, sætter stik i til andre

samarbejdspartnere og understøtter forskellige tiltag, så

vidt det er muligt.
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arrangementer økonomisk: 

Bridgefestival på Torvet

SVEND21 

Classic Regatta

Silverrudder

Skoleskak

DM i dressur

5700 summer

Brechtfestival

Henry Rasmussen Memorial cup

Sommerture med Det Lille Futtog

Partner på Best of Svendborg

Grand Prix Circuit (Badmintonstævne)

EM fodbold event i Christiansminde

Waterfest på Frederiksøen

Svajerløb på Frederiksøen

Fyn Rundt for Bevaringsværdige sejlskibe

Musik på Bølgen

Æbleræs

Vi ser også en stor brandingværdi i at området lægger

kulisse til danske film, og vi bruger derfor tid på at

hjælpe interesserede producenter med at finde de

rigtige locations, skaffe køre- og parkeringstilladelser,

strøm, afspærring ect. Heriblandt er FilmFyn en

naturlig samarbejdspartner.

Eventpuljen
Vi uddeler årligt ca. 1 mio. til arrangører og

arrangementer, der understøtter DROB. Det betyder, at

vi er i tæt dialog med mange interessenter, og vores

arbejde med at rådgive og vejlede kan kun holdes up to

date ved hele tiden at have fingeren på pulsen og søge

kendskab til stort og småt. Samtidig har vi et tæt

samarbejde med Svendborg Kommune Miljø, Erhverv

og Teknik



30Citychefer.dkBestyrelse Sekretariat

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

Anja Mia Haas, Eventchef

Mette Dennig, Turismekonsulent, butik

Morten Lund Jensen, Projektmedarbejder, økonomi

Nadja Larsen, Eventkonsulent

Jacob Rask, Eventkonsulent

Janni Kroischke, Projektmedarbejder

Andreas Mørk-Hansen, Kommunikationsansvarlig

Karen Wind, SVEND medarbejder

Katrine Stubager, Projektmedarbejder

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.

Året har også budt på ansættelse af praktikanter. 

 SvendborgEvent har dermed bidraget til at skabe øget

interaktion med regionale studieinstitutioner og

erhvervscentre.

SvendborgEvents bestyrelse består af repræsentanter

fra hver af interessenterne bag Svendborgevent.

SvendborgEvent består af ni medarbejdere, med Anja

Mia Haas i spidsen som eventchef. 
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SvendborgEvent varetager også en

sekretariatsfunktioner for foreninger, der hører under

det samlede brandhus.

 

VisitSvendborg og Maritimt Center Danmark er

brands, der er inkorporeret i SvendborgEvent, hvor

SVEND - Hele Danmarks Filmpris, Svendborg Bycenter

og Shopping Svendborg har sin egen bestyrelse og

vedtægter. Samtidig er SvendborgEvent også sekretariat

for Turistforeningen.

Visit Svendborg

Turistforeningen

Shopping Svendborg

Svendborg Bycenter

Maritimt Center Danmark

SVEND

SvendborgEvent

Produktinformation

Turistinformation

Detailhandel

Handelssamarbejde

Turismeservice

Aktivt byliv

Events Kulturelle tilbud

Eksponere fynsk filmkultur
Festival

Fynsk filmpris

Chartersejlads

Maritime events

Pakhus

Maritim attraktivitet

DetailhandelHandelssamarbejde

Events
Aktivt byliv

Turismeomsætning

Turismearbejde

Fælles branding

Citychefer.dkVi står også bag
Hvert brandhus og forening har hver sine forskellige

nyhedskanaler. Eksempelvis et nyhedsbrev,

hjemmeside, Facebook-side, Instagramprofil, mv. - der

alle varetages af SvendborgEvent.



32Citychefer.dkVores bagland
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 kulturinitiativer et fagligt løft.

SvendborgEvent arbejder med events, 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 SvendborgEvent er: Shopping

Svendborg, Erhvervsforum Svendborg, Svendborg

Turistforening, Svendborg Kommune, Hotel- og

beværtergruppen og Kulinarisk Sydfyn.

SvendborgEvent

Svendborg 

Kommune

Shopping

Svendborg

Erhvervsforum

Hotel- og

beværterforeningen

Kulinarisk 

Sydfyn
Turistforeningen
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