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Tak til jer, som gør det muligt!

Vi vil på de kommende sider fortælle om sekretariatets arbejde i året, der gik.
MEN der skal ikke herske skyggen af tvivl om, at alt, hvad der lykkes, kun lykkes pga. af byens velvilje.

Vi vil derfor gerne starte med at rette en STOR TAK til alle, der har hjulpet os i forskellige sammenhænge.

Selvom vores kontor kan løfte mange ting, kan vi intet uden vores nære samarbejdspartnere og
legekammerater. Så her skal lyde en KÆMPE TAK til alle dem, der har bidraget i årets løb med hjælp i

en eller anden form – fra tjenester og sparring, bil- cykel eller lokalelån, is og æbler til børnene, tryk,
distribution og ideudvikling, til…ja kort sagt alt, hvad der har fået Svendborg til at shine.

Samarbejde er uundværligt, og selvom vi sammen når virkelig langt med udbuddet af
tiltrækkende kultur i Svendborg for virkelig få penge, så går det ikke uden mønt. I den

forbindelse vil vi gerne rette en STOR TAK til Svendborg Kommune og Svendborgs erhvervsliv
samt banker og fonde, der griber vores ideer, og understøtter dem med økonomisk tilskud.

SÆRLIG TAK TIL 
A.T. Møller A/S VVS, A/S Skræps Vognmansfirma, Baggårdsteateret, Bente Sonne, Beværter-
foreningen, Biografklub Danmark, Boisen IT, Borch Advokater, Borgerforeningen Svendborg

Teater, Bryghuset Svendborg Demensby, Buster Filmfestival, Cafe Svend, Carlsberg, C C
Jensen, Charlotte Franke, Cinemateket, CW Arkitekter, DaBuf, Danmarks Forsorgsmuseum,
Den Danske Filmskole, Destination Fyn, Det Danske Filminstitut, Erhvervsforum Svendborg,

ES Ejendomme, Fafid, FilmFyn, Fyns Amts Avis, Fyns UL-Flyverklub, Fynske Bank Fonden,
Føtex, Hansted Live, Harders, Hotelgruppen, Humlebogruppen, Jysk Fynske Medier,

Kammerariet, Kids Coolshop, Kulinarisk Sydfyn, KulturKonsulatet, Kulturministeriet, Kvickly,
Lommefilm, N. Kjær Bilcenter, N.G. Christensen, Naturama, Nordea Fonden, Nordic Marine

Service A/S, OFF, Petersen & Sørensen Motorværksted A/S, Phønix Tag, Producentrettigheder
Danmark, Radio Diablo, Ramasjang TV, Rettighedsalliancen, Royal Unibrew, SAK

Kunstbygning, SBS, Scala Svendborg, Sct. Jørgens Kirke, SDU, SEAF fonden, SEF, Shopping
Svendborg, Skarø Is, Skole Bio Svendborg, Skolerne i Oure, Små Armbevægelser, Spar, Spar

Nord Fonden, Sparekassen Sjælland-Fyn, Starling Air, Stella Maris, STEP, Summerbird,
Svendborg Bibliotek, Svendborg Bycenter, Svendborg Flyverklub, Svendborg Havn,
Svendborg Kommune, Svendborg Turistforening, Sydbank, Tømrermester Per Bihl,

Vinspecialisten, Volkswagen Svendborg.



2022 blev et år, som vi sent vil glemme i Svendborg. Og

vi er helt sikker på, at de mange besøgende gennem

året alle er taget hjem med hjertet fyldt af fantastiske

oplevelser fra Sydfyn. Svendborg kan noget særligt, hvis

du ovenikøbet tilføjer en sydfynsk sommer, så skabes

noget magisk. Sommeren 2022 huskes for den magiske

stemning, som blev sparket i gang under DGI

Landsstævnet, men som fortsatte med mange events.

Året bød både på førstegangsoplevelser med nye event,

men også et hjerteligt velkommen tilbage til nogen af

Svendborgs klassiskere.

En aktiv rolle for Svendborg
SvendborgEvent har i 2022 endnu engang bevist

effekten af dens aktive rolle for både erhvervslivet,

kommunen og ikke mindst byens gæster. På mange

måder er det kommet til udtryk gennem året både for

SvendborgEvent men også de andre foreninger, som

bliver varetaget fra kontoret. Vi har været ansigtet

udadtil på et aktivt, imødekommende og bemandet

turistkontor. Mens vi har været afsender og bidrager til

et væld af events, der har favnet alt fra nørdet

nichekultur til store publikumsbaskere.

Overnatninger i det sydfynske
2022 blev året, hvor vi kom tilbage til normalen uden

restriktioner, nedlukninger og lignende.

Landegrænserne åbnede helt op, men heldigvis viser

årets overnatningstal, at turisterne bestemt ikke har

glemt Svendborg. Langt over 515.000 overnatninger i

2022 alene i Svendborg, som er langt flere end både i

2019 og 2020. I blandt disse overnatninger er det med

glæde, at vi igen har kunne sige goddag til de

udenlandske turister. Mangfoldigheden af sprog både i

turistinformationer, hotel-receptionen, camping-

pladserne osv. har givet et unikt vidnesbyrd om, at

Svendborg altså er kendt vidt og bredt i hele verden.

ÅRET DER GIK
03

I det maritime tegn
For SvendborgEvent var 2022 året, hvor vi kunne

præsentere det nyrestaureret maritime pakhus. Derfor

kan vi nu tilbyde endnu bedre rammer for receptioner,

markeder, bryllupper, ja kun fantasien sætter grænser.

2022 vil også blive et år, som især huskes for de mange

succesfulde maritime events. Silverrudder tiltrak sig

opmærksomhed fra både nationale og internationale

medier, aktører mv. Derudover kunne det traditionsrige

Æbleræs endelig afholdes igen, hvilket var en stor

succes med mange fremmødte aktører og besøgende.

Selv et nationalt medie som Ude og Hjemme fik øjnene

op for Sydfyns Æbleræs.

Sommeren i Svendborg
Landsstævnet 2022 var med til at definere Svendborgs

sommer med mange besøgende i byen, som vi håber at

se igen. Vi gjorde vores for, at turisterne kunne få

Svendborg som deres foretrukne ferieby bl.a. med vores

flotte turistmagasin, VisitSvendborg App'en og ekstra

turistkontorer på Landsstævnepladsen og i centrum.

Den forgangene sommer summede musikken også,

som den kun kan gøre i Svendborg. Selvom Svendborg

måske kan syne lille, så tag ikke fejl; 5700 Summer,

Hansted Live, Olympen Live, Dansktop Festivalen og

Den Sydfynske Operafestival er bare et lille udvalg af

Svendborgs mange musikalske festivals. Desuden blev

det også sommeren, hvor vi kunne byde hjertelig

velkommen tilbage til de traditionsrige events såsom

Gammel Torvedag, Bissen MTB, Bridgefestival og

Kulinarisk Sydfyn. Sommeren kulminerede med

sammen-smeltningen af SVEND Filmdage 2022 og

5700 Summer. Alle i Svendborg kom under SVEND på

fornavn med kendisser som Lars Mikkelsen og Tom

Cruise. For ikke at glemme de over 3000 glade

mennesker, der hoppede og dansede i Krøyers Have til

Tobias Rahim under 5700 Summer.



VisitSvendborg

Maritimt Center Danmark

Shopping Svendborg

Svendborg Bycenter

SVEND Filmdage

SvendborgEvent

Turistforeningen

Ansigterne på et aktivt kontor
Som medarbejder på hele Svendborgs eventkontor

kommer du rundt omkring, og ikke en dag er ens.

Hvad enten du har mødt en SvendborgEvent

medarbejder under fx SVEND Filmdage eller til et

bestyrelsesmøde, så har du garanteret lagt mærke til

noget særligt? Denne type medarbejder har altid en ja-

hat på, har Svendborg i sin DNA og har altid en ide

eller to, hvis det skulle være. Vi er glade for, at 2022

endelig blev et år uden restriktioner, så vi igen kunne

komme ud og møde folk i øjenhøjde.

Ambitioner for en grøn fremtid
SvendborgEvent er gået forrest og har bl.a. i 2022

afholdt to Go4Green Bæredygtigheds-workshop, hvor

der følger endnu tre mere i 2023. Baggrunden for vores

workshops er at række en hjælpende hånd ud til de

fynske erhvervsaktører, som står overfor en grøn

omstilling med øget fokus på bæredygtighed.

SvendborgEvent og VisitSvendborg vil som en del af

dette projekt også vise vejen, hvorfor vi i 2022

påbegyndte processen til at blive Green Key

Touristorganization under Horesta.

Anja Mia Haas
Eventchef,  SvendborgEvent

Det nye år 2023
Vi ser tilbage på 2022 med stor glæde, men ingen sorg.

For nu venter 2023, hvor der er så meget at se frem til.

Allerede nu er der fastlagt planer for storslået

koncerter, spændende festivaler, kulinariske oplevelser,

kulturoplevelser, maritime events og selvfølgelig

meget mere.

På SvendborgEvents tegnebræt er der fyldt med

projekter til både det kommende år og 2024.

DOX:SVENDBORG 2023, Kulturnatten 2023,

Rundbuehallen, European Maritime Day 2024. For bare

at nævne nogen.

Så bare rolig 2023 bliver heller ikke kedelig!

I de følgende afsnit vil vi præsentere highlights og

opsummeringer på vores arbejde for indsats-

områderne:



VISITSVENDBORG
VisitSvendborg

13.975
sommergæster på Turistkontoret 
(13. juni - 14. august 2022)

SHOPPING SVENDBORG-GAVEKORT 

2.909.775
mio. kroner 

National turisme og lokal turistservice er et

kerneområde for SvendborgEvent. Det udmønter sig i

forskellige arbejdsfunktioner, der tilsammen

understøtter Svendborgs attraktionsværdi som alsidig

turistdestination 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.

2022 var året, hvor der efter to corona-år kom gang i

særligt den internationale turisme, og det har vi godt

kunne mærke i SvendborgEvent. 

Den nye Visit Svendborg-app havde ligeledes sin første

højsæson i sommerhalvåret 2022. App'en findes på

dansk, tysk og engelsk, så den var tilgængelig for

download for danske såvel som internationale turister.

App’en er bl.a. blevet brugt mere end 57.000 gange fra

efteråret 2021, da den gik i luften, og frem til nu. Det

viser, at vi bl.a. er lykkedes med markedsføringen af

den nye digitale løsning. Dog er app'en et fast tilbud til

turister og lokale, som kontinuerligt bliver markedsført.

SvendborgEvent arbejder løbende på at skabe mere

vækst i kommunen i de såkaldte ”skuldersæsoner”,

som ligger hhv. i det tidlige forår samt sene efterår, og

generelt i vintermånederne. Af den årsag er

erhvervsturisme blevet et område, som vi vil sætte

strategisk fokus på i de kommende år.

I den forbindelse arbejder SvendborgEvent bl.a. på

netop at tiltrække erhvervsturister til Rundbuehallerne

på Frederiksø. Ligeså vel som vi støtter og er involveret

i planerne omkring ”multi-arena-projektet” ved

Svendborg Idrætscenter.

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, vandrebeskrivelser, postkort,

plakater, mv.

Gavekort til Shopping Svendborg
Udover de forskellige turismeprodukter sælges der

Shopping Svendborg-gavekort, Gavekort-ordningen 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

Svendborgs borgere. Vi er godt tilfredse med at støtte

Svendborgs handelsliv ved at kunne udbyde

gavekortene. 
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2022 blev året, hvor turistservice i Svendborg for alvor

blev tilgængeligt døgnet rundt: Visit Svendborg

app’en fik sin første højsæson.

Hjemmesiden holder det samme fine niveau som 2021

med et par tydelige peak-perioder i forhold til

besøgende på siden. Bl.a. under DGI Landsstævnet fra

ca. 30. juni til 3. juli samt de to sidste uger af august,

hvor vejret var særligt godt, og filmfestivalen SVEND

Filmdage ’22 løb af stablen.

VisitSvendborg app
For at øge det digitale overblik over Svendborgs

mange muligheder som destination, udviklede

SvendborgEvent i efteråret 2021 en app, som var klar

til download på både dansk, engelsk og tysk. 

App’en 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. Den fodres løbende med opdateringer fra

databaser som Guide Danmark og Kultunaut. Derfor er

den hele tiden ajour med sydfynske oplevelser og

events.

App’en er for nuværende downloadede mere end

57.000 gange. Taget i betragtning af, at sommeren

2022 var den første højsæson med app'en, er antallet

af download en god start.

Kigger man på højsæsonen alene er app’en blevet

benyttet 38.027 gange. Netop i denne periode har en

stor andel af de besøgende brugt app’en, og dermed

har den været aktuel for brugerne. Ligeledes var der

DGI Landsstævne fra d. 30. juni til 3. juli, hvor det er

nærliggende at antage, at netop det arrangement

også har haft en indflydelse på brugen af app'en.

App’en er blevet nævnt på VisitSvendborgs egne

kanaler og sociale medier. Ligeledes er der blevet

uddelt en såkaldt ”hyldesvirper” og klistermærker til

byens butikker og beværtninger med et billede af

app’en samt en QR-kode, som gjorde det muligt for

brugerne nemt at downloade app’en.

Turistskærme
SvendborgEvent organiserer ligeledes en række

skærme rundt omkring i byen, som er synkroniseret

med indholdet fra Visit Svendborg app’en. Skærmene

er placeret ved Svendborg Havn, Hotel Svendborg,

Svendborg Bycenter og ved Turistinformationen. Under

DGI Landsstævnet var der placeret yderligere fire

skærme på landsstævnepladsen. Efter landsstævnet

har skærmene haft skiftende position hos byens

overnatningssteder.

VisitSvendborg - digitalt

06
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SvendborgEvent organiserer turistmagasinet Det

Sydfynske Øhav. Magasinet holder det fine niveau fra

sidste år og høstede stor ros og anerkendelse fra

modtagerne.

VisitSvendborg var bl.a. på turistmesse i Herning i

marts 2022, hvor Sydfyn i den grad blev set og hørt.

Aldrig før blev der uddelt så mange fysiske magasiner,

hvilket indikerer, at magasinets ambitiøse indhold har

betalt sig.

Magasinet tjener til det formål, at turister i øget

omfang skal opleve Sydfyn som en sammenhængende

attraktiv destination. Derfor er magasinet en

koordineret markedsføring af det sydfynske område

som turistdestination med nedslag på fælles

omdrejningspunkter som Øhavsstien, Herregårdsruten,

Geoparken, mv.

Magasinet er blevet printet i 80.000 eksemplarer i

2022 på henholdsvis dansk, tysk og engelsk. Foruden

de gratis fysiske eksemplarer er magasinet også

tilgængeligt digitalt. Alene digitalt er magasinet i 2022

blevet læst over 55.700 gange.

Hos SvendborgEvent & VisitSvendborg er vi i

slutningen af 2022 gået i gang med en spændende

proces imod at blive certificeret som Green Tourism

Organization under Horesta. Denne proces medfører et

ønske fra vores side om generelt at have et større

bæredygtigt fokus internt i organisationen såvel som

eksternt. Derfor har vi til 2023 ikke valgt at trykke et nyt

magasin, men genbruge det flotte magasin fra 2022,

som er tidløst i sit indhold. Desuden vil vi også i 2023

fokusere på at markedsføre, at vores turistmagasin er

let tilgængeligt digitalt på tre sprog. Det online

magasin vil have opdateret annoncer, som vi i år kunne

tilbyde uden beregning til et erhverv, der var hårdt

presset pga. krig og forsyningsudgifter.

Turistmagasinet – Det Sydfynske Øhav

VisitSvendborg



TURISTFORENINGEN
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Nyhedsbreve i samarbejde med formanden

Deltagelse i bestyrelsesmøder

Referat

Annoncering

Praktiske opgaver til generalforsamlingen

Invitationer til messedeltagelse

Udarbejdelse af vagtplan for deltagere på messer

2022 har været et spændende år for Turistforeningen

med bl.a. et stort og landsdækkende event som DGI

Landsstævnet, som foreningen deltog i.

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. Hvert år laver vi ligeledes

på vegne af foreningen en brochure med

byvandringer. Derudover varetager vi følgende

opgaver:

Kampagnefilm om genbesøg
Hele juli måned kørte Turistforeningen en

kampagnefilm på de sociale medier

(Facebook/Instagram), som blev produceret i

forbindelse med DGI Landsstævnet. Ideen var at få

landsstævnedeltagerne til at genbesøge Svendborg og

omegn. Kampagnen løb dog over hele juli, så den også

kunne benyttes til at tiltrække nationale turister til

byen. Filmen giver et indblik i både naturen, herunder

vandreruter og aktiviteter, samt bylivet, og hvad bl.a.

tøjbutikker, spisesteder og museer i Svendborg kan

byde på.

Der blev oprettet to målgrupper: Én gruppe, som

havde besøgt Svendborg under DGI Landstævnet

(eksponeret 79.990 gange), og en anden og mere

generel gruppe mellem 25-65 år spredt over udvalgte

geografiske steder i Danmark (eksponeret 341.970

gange).

Samlet set endte videoen med at blive eksponeret

hele 421.960 gange. De over 400.000 visninger af

filmen indikerer, at mange danskere har stødt på den

flotte kampagnefilm om Svendborg.

Fire nye touch-skærme
Turistforeningen fik i år fire nye touch-skærme, som

første gang blev taget i brug under DGI Landsstævnet.

De var alle strategisk placeret, så de dækkede hele

landsstævne-pladsen. Til glæde for de forbipasserende,

som nemt kunne se og anvende dem. Skærmene er

synkroniseret med den nye VisitSvendborg app med

info om Svendborgs butikker, oplevelser, spisesteder,

mv.

Turistforeningen har i forvejen haft fire skærme med

fast placering i hhv. Svendborg Havn, Svendborg

Bycenter, Turistbureauet samt Hotel Svendborg. Efter

landsstævnet har de nye skærme haft skiftende

placeringer. På nuværende tidspunkt er de placeret

ved Hotel Ærø, Danhostel, Naturama og Hotel

Christiansminde.

Turistforeningen



DGI LANDSSTÆVNE
Byen summede af liv, da DGI’s Landsstævne 2022 løb

af stablen i Svendborg fra den 30. juni til 3 juli.

Landsstævnet afholdes hvert fjerde år og er Danmarks

største idrætsfestival. Denne gang tiltrak festivalen

over 20.000 idrætsudøvere fra hele landet til

Svendborg.

Det er Svendborg Kommune og DGI, der varetog

afviklingen af landsstævnet anno 2022, men

SvendborgEvent har helt fra starten af planlægningen

spillet en rolle i diverse udvalg i alt fra bestyrelsen til

diverse koordinationsgrupper:

Bistå Landsstævnesekretariatet med forskellige spørgsmål

og koordinere dialogen mellem Shoppings medlemmer og

Landsstævnet i form af morgenmøder, praktiske mails, osv.

Koordinere og udlevere såkaldte ”Landsstævne-pakker,”

dvs. branding-pakker, til byens butikker

Koordinere ophængning/nedtagning af vimpler i gaderne

og på Bycenteret

Klargøre og rådgive vedr. ”citydressing”, bannere, flagallé,

mv. samt planlægning af skærm og foliering på vinduerne

ved Gerritsplads

OPGAVER LØST I FORBINDELSE MED LANDSSTÆVNET
Opsætte/nedtage turistskærme på Landsstævnepladsen

Udlevere udstyr og andre praktiske opgaver (bl.a. telte til

åbningsshowet)

Koordinere, producere og annoncere for Turistforeningens

film på SoMe

SvendborgEvent stod ligeledes for Turistforeningens stand

på landsstævnepladsen, hvilket indebar planlægning,

møder, bestilling af materialer (skrabelodder,

mobilholdere, beachflag, baggrundsbannere, mv.) samt

opsætning, opfyldning og nedtagning af stand

Siden 2016 har SvendborgEvent bl.a. deltaget i

udviklingsmøder og har været med til at forme

ansøgningen, som gjorde, at landsstævnet kom til

Svendborg 

SvendborgEvent deltog i Landstævnet i Ålborg i

2017 og indhentede et vigtigt erfaringsgrundlag for,

hvorledes Svendborg skulle agere, når DGI

Landsstævnet kom til byen. 

Turistforeningen



MARITIMT CENTER DANMARK
Maritimt Center Danmark er eksperter i at skabe

maritime oplevelser, og 2022 er ingen undtagelse. Det

har været et forholdsvis pakket år i forhold til store og

succesfulde maritime events. Til gengæld har charter-

skibene godt kunne mærke, at samfundet står over for

strukturelle forandringer, såsom krigen i Ukraine samt

stigende inflation.

Dog er det en stor glæde for Svendborg, at der er

kommet gang i det maritime pakhus igen efter et

halvt års pause, hvor det var under renovering. 

Chartersejllads
Hvor chartersejladser klarede sig rigtig godt i 2021, så

gjorde krigen i Ukraine, at kunderne bremsede op med

forespørgsler i forsommeren. Det havde særlig stor

indflydelse på chartersejladser i maj og juni. Samtidig

var der nogle store nationale events som Folkemødet

på Bornholm og Tour De France, hvor de fleste af

skibene var reserveret til og deltog. Det har resulteret i,

at skibenes omsætning er faldet med over 50% i

forhold til sidste år.

Sammenholdt både med krigen i Ukraine samt

stigende inflation har det også haft en betydning, at

det efter to år med udrejserestriktioner igen har været

muligt for danskerne at rejse ud i verden. Så hvor

skibene havde succes i sommersæsonerne de sidste

par år, så var det ikke tilfældet i 2022.

I august blev skibene imidlertid booket rigtig meget.

En stor andel af skibene har heldigvis en masse faste

aftaler i løbet af sæsonen, særligt september, så de

sejler stadig rigtig meget, men det er aftaler som laves

uden om Maritimt Center. Det er fx aftaler med

lejrskoler, kommuner, Ældresagen, osv.

Pakhuset 

En stor succes er, at Maritimt Center Danmarks Pakhus

igen kunne kom i brug i 2022 efter en lang periode

med renovering. 

I SvendborgEvent har vi sagtens kunne mærke, at

pakhuset er åbnet, og det er vi utrolig glade for. Vi har

kunne slå dørene op for nogle fantastiske lokaler med

udsigt til vandet i 2022. Til stor glæde for gæsterne,

som er helt vilde med det. I 2022 er det bl.a. blevet

benyttet til private og offentlige events bl.a. under

Landsstævnet, SVEND Filmdage og Æbleræs. Ligesom

der er rigtig mange bookinger særligt til bryllupper i

2023-24.

 

Den flotte renovering af pakhuset er også blevet

bemærket her i kommunen. Pakhuset var nemlig

blandt de nominerede til Arkitekturprisen 2022 i

Svendborg Kommune. 

Vi glæder os til fremover at byde egne og private

gæster velkommen ind i vores smukke maritime

rammer.
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@Søren Brønserud@Søren Brønserud
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 Sejlunion deltog også for første gang, hvilket viser, at

Silverrudder år efter år stiger i popularitet og omfang.

2022 viste endnu engang, at Silverrudder har udviklet

sig til globalt maritimt event. Som også blev flot

dækket pressemæssigt – både af den danske og

internationale presse. Det lykkedes os at lokke TV2

Vejret live hertil og derigennem brande Svendborg på

landsdækkende TV. Den tyske kanal NDR har

produceret en udsendelse om Silverrudder.

Fyn Rundt for Bevaringsværdige Sejlskibe
Svendborg var i sommeren 2022 slutby for det

maritime arrangementet "Fyn Rundt for

Bevaringsværdige Sejlskibe". Folk stod klar på

Svendborg Havn til at tage imod alle skibene, da de

lagde til kaj efter at have været Fyn rundt. Det var en

fantastisk og velbesøgt dag med god maritim

stemning på kajen, hvor der blev solgt mad og drikke.

Vi kan derfor med glæde allerede se frem til 2023, hvor

Svendborg endnu engang får lov til at være slutby for

denne maritime event.
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I 2022 har der været godt gang i de maritime events.

Vi er stolte af alle de fantastiske arrangementer, der år

efter år brander Svendborg som en maritim købstad.

Det martime er en del af Svendborgs kulturliv, og giver

aktivitet og liv på kajen. 

Nogle af årets maritime events har

SvendborgEvent/Maritimt Center Danmark selv stået

for, mens vi hhv. har støttet, rådgivet og/eller været

med på sidelinjen i forhold til andre arrangementer.

Iblandt disse maritime event fra 2022 er det værd at

nævne Silverrudder, Fyn Rundt for Bevaringsværdige

Sejlskibe, Æbleræs, Sejlsportsligaen, byvandringer med

maritimt islæt, Waterfest, solnedgangsture med

skonnerten Meta, Julemanden kom sejlende. På tværs

af alle de maritime events er det dog tydeligt, at de år

for år er vokset i både størrelse og popularitet. Lige så

vel som omtalen i pressen er blevet mere omfangsrig.

Silverrudder
I SvendborgEvent er vi bl.a. stolte af at have støttet et

event som Silverrudder, som i den grad er med til at

sætte Svendborg og det sydfynske øhav på landkortet

internationalt. 

Silverrudder er verdens største singlehand-

sejlads, og i 2022 blev de i alt 450 startnumre udsolgt

på mindre end to timer. I 2022 var der både, som var

specialbygget til formålet, og deltagere hele vejen fra

Dubai. Dansk

Maritime Events

Maritimt Center Danmark



Sejlsportsligaen
I august havde Rantzausminde i samarbejde med
Svendborg Sunds Sejlklub besøg af Sejlssportsligaens 1.
division i to weekender i træk. Det var nogle rigtige
gode arrangementer. Alle dagene var det tydeligt, at de
lokale ildsjæle fra sejlklubben havde gjort et kæmpe
arbejde. SvendborgEvent støttede dette initiativ og
kunne med glæde se, at eventet var med til at brande
Svendborg og Sydfyn som en ægte sejlerdestination.
Sejlsportsligaen var meget begejstret for samarbejdet
og kommer igen i 2023.

Waterfest
Den 13. august var der vand, vilde højdespring,
maveplaskere og andre glade vandhunde på
programmet, da Waterfest løb af stablen på
Frederiksøen i Svendborg Havn. Det var et fuldt pakket
arrangement, som er med til at tegne både Frederiksø
og havnen som et sted fuld af liv og aktiviteter for børn
og voksne. SvendborgEvent bakkede op om eventet,
som fik god national pressedækning.

Æbleræs
Det traditionsrige æbleræs med marked og sejlads var
i 2022 et suverænt arrangement. Maritimt Center
Danmark havde i perioden op til og på dagen sat fuld
fokus på markedsføringen af eventet. Det blev det
mest velbesøgte Æbleræs i mange år. Vi brugte også
anledningen til at holde "åbent pakhus", så den flotte
renovering kunne blive vist frem.
Generelt var det en stemningsfyldt maritim dag fyldt
med æbler, underholdning, skibe og meget mere.
Det var ikke kun svendborggenserne, som lagde
mærke til årets Æbleræs. Ude og Hjemme valgt også at
bringe historien og billede derfra i uge 43.

Julemanden kom sejlende
Traditionen tro kom Julemanden sejlende til
Svendborg med Caroline S. Skibet lagde til ved
Maritimt Center Danmark, hvor langt over 500
mennesker stod klar til at tage imod ham. Med Peder
Most Garden i front fortsat juleoptoget til Torvet store
juletræ, hvor der blev danset og sunget julesange

@Magnus Nordmo & Claus Schwarz Berg@Magnus Nordmo & Claus Schwarz Berg

@Frederik Sivertsen@Frederik Sivertsen

Maritimt Center Danmark



Shopping Svendborg er i medlemsfremgang
Shopping Svendborg ændrede i 2022

kontingensstruktur for at kunne rekruttere flere små og

mellemstore butikker. Der er nu fem typer af priser for

medlemskabet, som tager udgangspunkt i antal

ansatte. Strategien har vist sig at give pote: Hele 15 nye

medlemmer er kommet til organisationen, og det er

primært mindre butikker. Vi byder de nye butikker

velkommen, da de repræsenterer et bredt udsnit af

detailhandlen i Svendborg. Vi håber, at vi kan fortsætte

den gode udvikling ind i 2023. 

Antal medlemmer i 2022: Mere end 130 medlemmer i

Shopping Svendborg

Nye morgenmøder er stor succes
Vi har i 2022 haft stor succes med vores

fællesmorgenmøder, hvor der har været rekordhøjt

fremmøde. Det gode fremmøde skyldes bl.a., at de er

blevet afviklet på en ny måde i forhold til de forgangne

år. Alle de fem årlige morgenmøder er blevet lagt fast i

kalenderen fra årets start. Herudover har vi afholdt

dem på en restauration, så der har været god

forplejning og bedre plads til medlemmerne. Ét af

årets morgenmøder blev afholdt på Hotel

Christiansminde i samarbejde med DGI-sekretariatet

med information i forbindelse med landsstævnet. Her

var alle byens butikker inviteret, og de blev bl.a.

orienteret om kundestrømme, afspærringer, mv. Et fint

fremmøde på ca. 70 butiksrepræsentanter mødte op.

Yderligere fire morgenmøder kun for Shopping

Svendborg-medlemmer blev afviklet i løbet af året. Der

har i gennemsnit været ca. 30 deltagere pr. møde.

SHOPPING SVENDBORG
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2022 var året, hvor hele butikslivet og events kom

tilbage til det normale aktivitetsniveau efter to år med

restriktioner og nedlukninger. Det betød, at alle

sædvanlige arrangementer, som vi kendte fra 2019,

blev afviklet. I år har Shopping Svendborg oplevet

medlems-fremgang, og vi håber, at vi kan vækste

yderligere i 2023.

Shopping Svendborg blev også i 2022 i højere grad

butikkernes politisk talerør i Svendborg Kommune,

hvilket har medført, at organisationen har haft

indflydelse på p-reglerne med henblik på at tilgodese

butikkernes behov. Sagen har bl.a. handlet om, at

kommunen ønskede ændrede tarifferne i forhold til

parkering. Shopping Svendborg reagerede med et

høringssvar, som der heldigvis er blevet lyttet til i

kommunen. Sagen viser, at Shopping Svendborg er

blevet en stærk, politisk stemme, og vi er stolte af, at

organisationen hele tiden vokser i styrke og gør en

forskel for medlemmerne.

Svendborg er "Danmarks flotteste handelsby

2022-24”
I 2022 blev Svendborg kåret som Danmarks flotteste

handelsby. Det er Detailforum og

rådgivningsvirksomheden Cowi, der står bag kåringen,

hvor hele 20 danske handelsbyer deltog. Det var

borgmester Bo Hansen og formanden for Shopping

Svendborg, Martin Larsen, som modtog prisen i

Fredericia i slutningen af oktober. Det er en

anerkendelse for byen og butikslivet at blive udnævnt

som den flotteste by her i landet. 

Man vinder prisen for to år ad gangen, så på den måde

kan svendborgenserne samt byens butikker og

restauranter glæde sig over at kunne beholde titlen

frem til 2024.

Shopping Svendborg
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Udvidede åbningstider 
Byens butikker havde udvidede åbningstider i

forbindelse med DGI Landsstævnet. Her så vi, at nogle

brancher havde flotte tal, mens andre brancher

oplevede et mere begrænset salg. Alt i alt håber vi, at

det har givet et samlet, positivt billede af en åben by,

som forhåbentlig giver besøgende fra landsstævnet

lyst til at komme tilbage igen. 

Efter idrætsfestivalen var der også søndagsåbent hele

juli. Et flertal af butikkerne havde dog udfordringer

med at skaffe personale til de udvidet åbningstider. På

de åbne søndage i juli kunne man bl.a. opleve indslag

som Det Lille Futtog, lokale musikere, kreative

værksteder for børn, trylleskole mfl.

Gammel Torvedag
Den første torsdag i august forvandles Svendborg

bymidte til gammeldags handelsby. ”Gammel

Torvedag” anno 2022 endte med at være en flot

solskinsdag med mange mennesker i byen. Afviklingen

gik godt med underholdning, musikalske indslag og

gratis morgenmad til de 100 første fremmødte. Det var

imidlertid en svær opgave at tiltrække relevante

boder, pga. manglende arbejdskraft. Ud fra

udviklingen i 2022 overvejer Shopping Svendborg,

hvilket format Gammel Torvedag skal have i fremtiden. 

Open by Night
”Open by Night” er en eventrække, hvor butikkerne har

åbent til kl. 22 med gode tilbud samt forskellige

aktiviteter og tiltag. Der har fx været trylleshow,

minigolfbaner på torvet, lokale musikere, osv. I 2022

blev arrangementerne afviklet tre gange – hvoraf den

ene var til årets Black Friday. Shopping Svendborg er

imidlertid i proces med at finde det rette format, hvor

vi prøver forskellige tiltag af. Vi kan se, at Open by

Night tiltrækker mange folk til bymidten, men det

kniber med at tiltrække folk i de sene timer fra kl. 20-

22.

Biler i byen
Arrangementet ”Biler i byen” blev i år afviklet 10.

september. Shopping Svendborg overtog i 2022

administrationen af ”Bilbyen Svendborg”, som tidligere

var en selvstændig forening. Det lykkedes at få alle syv

nybilsforhandlere med fra Svendborg som

medlemmer, og de var selvfølgelig alle repræsenteret,

da arrange-mentet blev afviklet.  

Til selve arrangementet blev 70 nye biler udstillet på

Centrumpladsen, mens der var opstillet en hoppeborg

til børn. Krøyers Have dannede rammen om en række

smukke, udstillede veteranbiler fra Veteranbiler Sydfyn. 

Biler i byen var en stor succes og et kæmpe

tilløbsstykke med masser af besøgende på

Centrumpladsen og i Krøyers Have

Shopping Svendborg - Events

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 tre ”Open By

Night” (inklusive Black Friday)

Koordinering og markedsføring af otte

”Søndagsåbent”

Koordinering og markedsføring af Svendborg Bys

Sommermarked/Gammel Torvedag

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

Koordinering og markedsføring af julemusik,

julemand og underholdning i december måned

Julemanden kom sejlende til Svendborg den 4.

december med coasteren ”Caroline S”

Julebelysning i Svendborg

Afvikling og markedsføring af SvendborgGaver.dk

ÅRETS SHOPPING SVENDBORG OG
SVENDBORG BYCENTER AKTIVITETER:

Shopping Svendborg



Opbakning til julebelysningen
Trods energikriser og lignende viste Svendborgs

erhverv igen i år et stort sammenhold og solidaritet til

julebelysningen. Den gode opbakning til Svendborgs

julebelysning kommer fra både store og små erhvervs-

drivende. Vi fik i år udarbejdet dette klistermærke, som

blev uddelt til alle byens bidragsydere. Så mon ikke, at

du har bemærket det i vinduet rundt omkring i byen.

Tilbage til traditionerne
I 2022 kunne Shopping Svendborg efter to år med

virtuelle juletræstændinger gentage den hyggelige

tradition om at mødes og tænde det store juletræ på

Torvet i Svendborg. Dette foregik traditionens tro om

aftenen under Black Friday, hvor byens butikker havde

længe åbent. Der var mødt mange tusinde glade

mennesker op, som hjalp borgmester Bo Hansen med

at tænde juletræet. Der var julemusik fra Peder Most

Garden og Ollerup Efterskole.

Juletræstændingen var en stor succes, og det var

dejligt at se så mange mennesker samlet rundt om det

store juletræ på Torvet igen.
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Hvert år skaber Svendborgs flotte julebelysning en

magisk stemning for de julehandlende i byen.

Allerede før julebelysningen skulle tændes, var der stor

bevågenhed omkring det i Svendborg, pga.

energikrisen og forhøjede elpriser. Shopping

Svendborg udførte en grunding research på fordele og

ulemper, mens man ligeledes kiggede de øvrige byer

over skulderen.

Efter nøje overvejelser valgte vi at tænde

julebelysningen, da den allerede igennem de seneste

år er blevet energioptimeret. Det betød, at forbruget i

2021 var på ca. 3200 kWh. samlet over hele perioden.

Til sammenligning bruger en familie på to voksne og

to børn ca. 4500 kWh på et år. Derudover valgte

Shopping Svendborg at udnytte timere på

julebelysningen, som begrænsede tændingstiden.

Tidligere har lyset også været tændt ind i januar, hvor

den i 2022 blev slukket den 27. december.

I 2021 har Shopping Svendborg investeret i

reserveredele samt wire og guirlander, hvilket betyder,

at vi er godt rustet til de kommende år og også har

stået godt i 2022. Derfor kunne Svendborg endnu

engang lyse byen smukt op og indbyde til

juleshopping i gaderne.

Julebelysningen

@Karen Mathilde Møller Jørgensen@Karen Mathilde Møller Jørgensen

Shopping Svendborg



De handelsdrivende i Svendborg stod overfor en

afgørende julehandel i 2022 efter nogen stille

efterårsmåneder. Vi valgte med opbakning fra

Svendborg Kommune at kæmpe for liv i gaderne med

en ekstra markedsføringsindsats i december 2022,

Shopping Svendborg gik til Svendborg Kommune, som

forstod hvor vigtig julehandlen dette år var for vores by.

Derfor fik vi en ekstra pulje på 200.000 ,- til at

markedsføre Svendborg. Målet var at få folk fra de

omkringliggende byer til at tage til Svendborg på

julehandel. Hele december blev der derfor kørt massiv

markedsføring af Julebyen Svendborg med

radiokampagner på regionale radiostationer samt

annoncer i lokalaviser i omegn af Svendborg

Kommune.

Udover radio- og avisannoncer stod Shopping

Svendborg for udførelsen af betalte kampagner på de

sociale medier. Til denne del af markedsføringen blev

der produceret tre unikke Svendborgvideo.

Julekampagne
Denne digitale kampagne blev målrettet begge køn i

alderen 25-65+, som enten bor eller har været på Fyn

og øerne i december 2022.

Skemaet herunder viser de samlede resultater for

kampagnen med de tre videoer på sociale medier. I alt

er de blevet eksponeret over 200.000 gange til over

55.000 forskellige indenfor målgruppen.

Eksponeringstallet er højere end rækkevidden, da den

samme person kan se videoen flere gange. Hvilket

bestemt er en fordel, da man ofte husker elementer

bedre, hvis man støder på dem flere gange.

Visningerne af filmene er jævnt fordelt på målgruppen

i forhold til både alder og køn. Det er dog de 35-44

årige, som har klikket flest gange på linket. Videoerne

har også været delt på både SoMe- profilerne for

Shopping Svendborg, VisitSvendborg og Svendborg-

Event, hvor de også har nået ud til over 4.000.

Alt i alt har den ekstra markedsføring givet

opmærksomhed til byen.

Køn Rækkevide Eksponeringer Klik på link

Alle

Mand

Kvinde

Ikke-
kategoriseret

55.536

28.096

27.104

336

231.090

116.490

113.061

1539

1173

591

575
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Svendborggaver.dk er Svendborgs lokale svar på en

julegaveportal til virksomheder. Portalen startede

under corona-pandemien og er tænkt som et

vedvarende initiativ til at understøtte Svendborgs

handelsliv i en tid, hvor digital handel er stigende. I

2022 gav den også endnu engang god mening, som

en ekstra indtjeningsmulighed for butikkerne, som

også har kunne mærke de stigende energipriser, som

presser økonomien for de fleste danskere.

SvendborgGaver.dk har igennem flere år været

markedsført gennem annoncer i lokale medier, på de

sociale medier og via opsøgende salg gennem

netværk – og samme markedsføringsstrategi gjorde sig

gældende i 2022. 

Konkurrencen er hård, når det handler om

firmajulegaver. Det er vigtigt for os at tilbyde et stærkt

lokalt alternativ til store nationale og internationale

konkurrenter. Interessen for portalen var i år væsentlig

større blandt gaveudbydere. Derfor kunne vi i år

tilbyde et gaveudvalg på ikke mindre end 270

forskellige varer fra 22 lokale butikker.

Svendborggaver.dk

Positiv respons
Responsen fra de deltagende butikker har været

meget positiv også fra de butikker, som deltog for

første gang i år. De virksomheder, som købte julegaver

på portalen til deres medarbejder, var også meget

positivt stemt. Hvilket bl.a. udmøntede sig i en meget

flot anbefaling fra N. Kjær Bilcentret A/S. De

fremhævede: "igen i år et flot udvalg som dækker

alles behov og ønsker". Derudover lagde de vægt på

med deres køb, at de også håbede, at Svendborgs

butikker kom godt igennem den krise, vi befinder os i.

I alt sørgede SvendborgGaver i år for en ekstra

omsætning på over 100.000 kr. til de deltagende

butikker.
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Shopping Svendborg overtog i 2022 markedsføring og

events i Svendborg Bycenter. Med en ny

markedsføringsstrategi har medført øget fokus på

centeret. Vi har bl.a. kunne se fine besøgstal i centret

og øget aktivitet på de sociale medier. For at

fremhæve nogle eksempler er der på Facebook sket en

procentvis stigning på ca. 40 % fra 2021 til 2022 målt

på det publicerede indholds rækkevidde. Mens den

samlede rækkevidde på Instagram er mere end

fordoblet med 121 % i samme periode.

Udover at stå for de sociale kanaler har vi produceret

materiale til skærme i bycentret. Her kunne man bl.a.

se indhold, der vedrører arrangementer i bycentret. I

2022 er der ligeledes produceret nye oversigtstavler,

årstidsbannere og gulvfolier. Svendborg Bycenter har

ligeledes dannet ramme om en lang række aktiviteter,

som har været fordelt over hele året. Fx kreative

workshops, børneshows i vinterferien, trylleshow, en

stort anlagt fødselsdagskonkurrence og en

fastelavnsfest, som blev et velbesøgt arrangement.

Reception for Svendborg Bycenter
I foråret 2022 afholdt vi en reception, hvor vi

præsentererede de mange nye fysiske initiativer, som

vi har fået gennemført i centeret. Her kunne de

deltagende bl.a. opleve nye lounge-sofagrupper,

skærme, interaktivt legegulv, løft af det visuelle udtryk

med træbeklædninger, planter/plantevægge,

siddeområder, mv.

Efterårsferie i Svendborg Bycenter med bl.a. en

række efterårsaktiviteter fx diverse shows,

kartoffeltryk, halloweenbageri 

Black Friday den internationale shoppingdag blev

til en ”Open by Night,” hvor bycentret havde åbent

til kl. 22.

I 2022 blev et nyt Juleområde på centertorvet

præsenteret. Her kunne man tage billeder i

Julemandens trone

Julemanden besøgte centret i løbet af julen og sad

klar til billeder i hans trone

Julekonkurrence i samarbejde med Shopping

Svendborg. Stor deltagelse og mange

julegaveønsker i postkassen på Centertorvet

Receptionen var en stor succes med deltagelse af

både politikere, bestyrelser, butikkerne, ejerne,

eventkontoret, pressen, m.fl. Det blev samtidig

startskuddet til, at ejerne bag centeret præsenterede

en stor plan for ombygning af centeret. I alt gav det en

flot pressedækning i den lokale presse.

Vinterhalvåret i Svendborg Bycenter
Udover de udvidede åbningstider og arrangementer i

sommerhalvåret har Svendborg Bycenter haft en

række aktiviteter i efterårs- og vinterhalvåret. 

Svendborg Bycenter



SVEND FILMDAGE ’22
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SVEND22 bød på en række uforglemmelige dage med

et bredt program og et humør, der matchede et skønt

og solrigt sommervejr. Stemningen var ligeledes høj,

da Krøyers Have på fineste vis satte punktum for

filmdagene med SVEND – Hele Danmarks Filmpris

2022. Det var 18. gang, at SVEND statuetten blev

overrakt. Endnu engang slog SVEND22 rekord i forhold

til omtale i medierne – og SVEND Filmdages sociale

medier opnåede øget rækkevidde målt i forhold til

2021.

Mange af årets arrangementer er blevet til i

samarbejde med lokale, dedikerede kræfter - Elvira

Madigan Airport, Svendborg Demensby, Sankt Jørgens

Kirke, BaggårdTeatret, Danmarks Forsorgsmuseum og

mange flere.

Det er med stor glæde, at vi på den anden side af

SVEND22 kan konkludere, at filmdagene samlet set

havde et stigende antal besøgende – 28% i forhold til

2021. Ligeså vel som antallet af sponsorer og

samarbejdspartnere steg med 55,5%. endnu flere

nationale aktører bød også ind under SVENDs paraply.

Heriblandt Buster Filmfestival, Syddansk Erhvervsskole,

OFF, DR Ramasjang, Biografklub Danmark og

RettighedsAlliancen.

Et bredt program og et stigende antal besøgende

(28% stigning i besøgende ift. 2021)

Endnu flere samarbejdspartnere og sponsorer

(stigning på 55,5%)

En engageret hædersgæst, der mødte folk ved

forskellige talks 

Øget omtale i landsdækkende og lokale medier

Prisfesten i Krøyers Have var en succes

Øget rækkevidde på sociale medier og flere

nyheder på svendfilmfest.dk

Mere end 1/3 har i gennemsnit åbnet SVEND22-

nyhedsbrevene

Årets tema og Hædersgæst
Det var et bredt program, som kendetegnede

SVEND22. Lige fra prisfesten i Krøyers Have, Danmarks

første ”Fly In Bio,” "Dokumentarens Dag," forskellige

talks med bl.a. Lars Mikkelsen og meget mere.

”Familien” var temaet for SVEND Filmdage 2022. Det

betød, at arrangementerne, talks, film, osv. enten tog

udgangspunkt i emnet – eller var tiltænkt hele

familien. 

Årets hædersgæst til SVEND Filmdage 2022 var Lars

Mikkelsen, som blev hyldet igennem filmdagene og

med SVEND-hædersprisen. Lars Mikkelsen mødte

under filmdagene både lokale borgere og

kulturinstitutioner i spændende talks.

For hele familien
Børnelørdag er efterhånden en stor tradition for

familier under SVEND Filmdage. Omkring 650 børn og

voksne var mødt op til Børnelørdag. Ligeledes var der

lagt op til Top Gun-stemning, da fly og film på

storskærm blev kombineret til det unikke “Fly In Bio” i

den lokale lufthavn Elvira Madigan Airport på Tåsinge.

Aftenen blev afrundet med et brag af en storfilm, da

”Top Gun 2: Maverick” blev vist på storskærm.

Arrangementet strakte sig over det meste af dagen, og

vurderingen er, at der mødte ca. 1250 gæster op.

SVEND'S SUCCES KOM BL.A. TIL UDTRYK:

SVEND Filmdage
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Aldrig har SVEND Filmdage haft så meget

presseomtale. Pressedokumentationen fra SVEND22

viser, at der er kommet 340 presseomtaler i 2022. Det

er en stigning på næsten 15 % i forhold til sidste år.

Denne stigning giver en annonceværdi på 10,7

millioner kroner og et reach på 42,7 millioner. Det er

imidlertid uden indregning af TV/radio-indslag eller

andre artikler, som medieovervågningen af en eller

årsag ikke har kunnet fange. Så det er bestemt et

resultat, som er vi godt tilfredse med.

Pressedokumentation for SVEND22 er foretaget af

Have Kommunikation & PR.

SVEND – fra ”lokal helt” til ”national helt”
SVEND formår år for år at skabe mere omtale i

medierne. Hvilket også betyder, at flere nationale

aktører får øjnene op for filmdagene. Det læner sig op

ad SvendborgEvents generelle ambition: At SVEND

skal være et nationalt fænomen, som kan tiltrække

gæster, vækst og attraktionsværdi til Svendborg.

SVEND22 bærer også præg af, at vi siden 2021 har haft

et fast team, som varetager udviklingen og

planlægningen af SVEND året rundt. Den øget fokus

på planlægningen hele året er til gavn for de lokale

borgere og for den positive branding af Svendborg. 

Kommunikation og øget omtale

Antallet af omtaler er i kraftig vækst fra år til år.

Bare fra 2021 til i år steg antallet med næsten 15 %

De mange artikler og omtaler havde en samlet

rækkevidde også kaldet reach på 42,7 mio.

Pressedækningen på SVEND22 havde en anslået

værdi på 10,7 mio. i annonceomkostninger

Nyhedsbrevene for SVEND22 (12 stk.) er i snit blevet

åbnet af 35,9 % af læserne. Der er ca. 5500 læsere

84.676 i rækkevidde på Facebook. En stigning på

3,5 % i forhold til sidste år

6983 i rækkevidde på Instagram. En stigning på

næsten 80 %

HIGHLIGHTS OMTALE & KOMMUNIKATION:

SVEND Filmdage



5700 SUMMER
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5700 Summer er et af de musikevents, som

SvendborgEvent er med til at organisere. Musikeventet

startede i 2020 og har været en bragende succes og et

tilløbsstykke i alle årene. Sommeren 2022 har

imidlertid været en intens periode for Svendborg på

event- og kulturfronten efter en total genåbning efter

to år med restriktioner og et Landsstævne med 40

gratis koncerter. Det var derfor et strategisk valg, at

musikfestivalen anno 2022 skulle være forholdsvis lille.

Ønsket var ikke at belaste sponsorer og erhvervsliv

yderligere og selv klare økonomien med overskuddet

fra sidste års arrangement.

Musikdagene blev derfor i år rykket og placeret fra d.

1.-3. september.

Det gav en god synergi at ligge 5700 Summer dagene

efter SVEND Filmdage, så begge kulturbegivenheder

kunne benytte sig af scenen i Krøyers Have. Det er et

godt eksempel på et samarbejde, som

SvendborgEvent har faciliteret.

5700 summer løb af stablen over tre dage med i alt 11

koncerter i henholdsvis Krøyers Have, SAK’s Have og

Ribers Gård. Tobias Rahim tiltrak 3000 glade og

feststemte mennesker til Krøyers Have. 5700 Summer

har i år haft så stor en national gennemslagskraft, at

gæster kom fra hele landet for at opleve musikken og

den ramme, vi i Svendborg skaber omkring musikken.

SvendborgEvent

@Thomas Rungstrøm og@Thomas Rungstrøm og
Jacob Fredegaard HansenJacob Fredegaard Hansen



EVENTS OG PROJEKTER, DER BL.A. HAR
MEDVIRKET TIL BRANDINGEN SVENDBORG I 2022

BRANDING AF SVENDBORG
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SvendborgEvent har igen i 2022 haft succes med at

sætte Svendborg på landkortet igennem en lang

række succesfulde projekter: SVEND Filmdage,

Silverrudder og turistmagasinet Det Sydfynske Øhav

for bare at nævne nogle eksempler. Vi udvikler og

afvikler året rundt projekter, som er med til at brande

Svendborg og det sydfynske område. Derved fremviser

vi området som en attraktiv destination for besøgende,

mulige tilflyttere og erhvervsturister.

Assisterer tv-og filmhold
SvendborgEvent har hele tiden, året rundt, fokus på at

eksponere Svendborg nationalt såvel som

internationalt ved at assistere presse samt film- og tv-

hold. Vi er bl.a. ”go-to-kontoret”, når pressen ringer for

at få hjælp med at fra at få fat i de rette kilder og

kontakter og finde locations. Vi hjælper også med at

søge tilladelser, afspærre en vej eller andre praktiske

opgaver. I 2022 betød det eksempelvis, at vi

assisterede tv-programmer som ”Gintberg på kanten,”

en dokumentar-udsendelse til den tysk tv-station NDR

om Silverrudder, en ”pre-casting” til X Factor i

Bycentret, osv.

Vi er også dem, som træder til, hvis der er behov for

kilder til at være talerør for Svendborgs kulturliv i

pressen og på tv-skærmen. Bl.a. assisterede vi til

Silverrudder ved at invitere TV2 Vejret til at komme

forbi og sende live. Ligeså vel som vi også træder til

side og formidler kontakten mellem Svendborgs

kulturelle aktører/organisationer og presse. Dette skete

fx, da Svendborg blev kåret som ”Den flotteste

Handelsby 2022,” hvor SvendborgEvent og Svendborg

Kommune i samarbejdede udarbejdede

pressematerialet. 

I SvendborgEvent får vi lov til at have en finger med i

spillet i det meste, som rører sig, og som er med til at

skabe presse og attraktionsværdi omkring Svendborg,

og det er vi stolte af!

SoMe
Siden 2021 har vi oprustet vores redaktionelle indsats

på de sociale kanaler. Det betyder, at vi i 2022 har

fortsat den gode praksis, og vi via vores kanaler

proaktivt formidler indhold, der brander 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. 

Turistmagasinet Det Sydfynske Øhav

App’en Visit Svendborg

Svendborg vinder titlen som den ”flotteste handelsby”

DGI Landstævnet

Kampagnefilm om Svendborg

SVEND Filmdage

Silverrudder

"Gintberg på kanten"

Æbleræs

Dansktop-festival

@Hans-Henrik Dyssel@Hans-Henrik Dyssel

SvendborgEvent



SvendborgEvent

VisitSvendborg

Maritimt Center Danmark

Shopping Svendborg

Svendborg Bycenter

SVEND Filmdage

213.806 BESØGENDE PÅ VORES HJEMMESIDER

SvendborgEvent

Med det øget antal følgere får vores indhold en større

rækkevidde. Indholdet på Facebook-profilerne har

øget rækkevidden med 34 % sammenlignet med 2021.

På Instagram har stigningen været på 81 %. Samlet set

er indholdet på vores sociale medier i 2022 nået ud til

mere end 800.000 brugere på Instagram og Facebook.

Betalt annoncering for Svendborg Bycenter
I forskellige perioder har vi anvendt betalt annoncering

på de sociale medier med gode resultater. Svendborg

Bycenter har haft betalt annoncering året rundt,

hvilket har ført til en stor rækkevidde og høj ekspone-

ring af indholdet. Sammenlignet med 2021 er både

rækkevidden og antallet af eksponeringer mere end

fordoblet for samme budget som 2021. Vi oplever på

denne baggrund stor tilfredshed hos både ejere og

brugere.

Highlights for 2022
Årsagen til den øget fremgang på vores sociale medier

er resultatet af forskellige indsatsområder. På

VisitSvendborgs sociale medier er der i 2022 bl.a.

blevet delt 178 opslag, som er en stigning på 25 %

sammenlignet med 2021. Op til SVEND Filmdage 2022

havde vi øget fokus på indholdet på vores Instagram-

profil, hvor der bl.a. blev brugt tid på at tagge relevante

profiler. SVEND’s Instagramprofil oplevede en stor

popularitet i 2022, som førte til 70 % flere besøg på

profilen.

WEB OG SOCIALE MEDIER
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SvendborgEvent råder over mange både hjemmesider

og kanaler på sociale medier. Hele året igennem har vi

stor fokus på at inddrage dem alle sammen i vores

branding af Svendborg. Indenfor alle

arbejdsområderne er der gode og unikke historier,

som vi formidler både i høj- og lavsæsonen. Derudover

bruger vi også kanalerne til at formidle informationer

om events. Mens de i høj grad også bliver anvendt

under afviklingen af events med både historier, fotos

og videoer. Alt sammen for at brande Svendborg og

vise alle de skønne oplevelser, som vores by og dens

kultur tilbyder.

I 2022 har vores kommunikationsafdeling i endnu

højere grad end tidligere fokuseret på

markedsføringen og indholdet på vores sociale

medier. Men hjemmesiderne har ikke været glemt,

hvorfor vi på tværs af de syv sider har haft 213.806

besøgende i 2022. Når man lægger dette tal sammen

med rækkevidden på vores sociale medier, har vores

indhold med Svendborg nået ud til næsten 1 mio.

brugere.

Udvidelse af modtagergruppen
Den øget indsats på vores sociale medier har bl.a. vist

sig ved, at vores antal af følgere på vores seks

Facebookprofiler er steget med 17 %. På tværs af alle

kanaler har der generelt været en rigtig god stigning i

følgere, hvilket samlet for Facebook-, Instagramprofiler

og vores LinkedIn profil giver i alt 21.877 følgere.

800.610 NÅEDE PERSONER PÅ SOCIALE MEDIER
21.877 FØLGERE PÅ SOCIALE MEDIER

Svendborgevent.dk

Visitsvendborg.dk

Maritimtcenter.dk

Shoppingsvendborg.dk

Svendborgbycenter.dk

Svendfilmfest.dk

Svendborggaver.dk
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Shopping Svendborg

Erhvervsforum Svendborg

Svendborg Turistforening 

Svendborg Kommune

Hotel- og beværtergruppen

Kulinarisk Sydfyn

SvendborgEvent er hele byens eventkontor og vi står

bag en lang række events, som er med til at definere

og brande Svendborg som et kulturelt knudepunkt i

Danmark.

SvendborgEvents baggrund
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. Grundlæggende skulle

det også 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.

Interessenterne bag SvendborgEvent er: 

Inspiration for andre kommuner

SvendborgEvent har en unik konstellation, hvor vi

samler alle sider af turisme og events – og

oplevelsesøkonomi i det hele taget – under samme

hat.

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

Det betyder, at Svendborg som handelsby ret ofte

kommer i mål med at få byen samlet omkring events

og sikre økonomi til de forskellige tiltag. Aktuelle

eksempler er fx koncertrækken ”5700 Summer” og

”SVEND Filmdage”. Her koordinerede SvendborgEvent

fx med alle butikkerne, hvornår vi skal lægge koncerter

og arrangementer for at sikre kundestrømme og

undgå støj. På den måde sikres der opbakning til de

mange kulturelle events, og byens aktører føler sig set,

hørt og inddraget.

SvendborgEvent har hvert år besøg fra andre

kommuner, der ønsker at få indsigt i den unikke

konstellation, som organisationen har, og hvordan den

skaber værdi for byen. 

Ingen andre kommuner i landet har en sådan

konstellation som SvendborgEvent. Vi er stolte af at

kunne inspirere og skabe værdi året rundt for hele

byen med den fælles mission: At sikre kulturel,

økonomisk og social vækst og kapital til Svendborg og

gøre det til en attraktiv destination for turister og

købestærke tilflyttere.

Bestyrelse

SvendborgEvents bestyrelse består af repræsentanter

fra hver af interessenterne bag Svendborgevent.

Shopping Svendborg Erhvervs-
forum

Hotel- og
beværterforeningen

Kulinarisk
Sydfyn Turistforeningen
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Anja Mia Haas, eventchef

Morten Lund Jensen, projektmedarbejder- og

økonomiansvarlig

Jacob Rask, eventkonsulent

Janni Kroischke, turismekonsulent, butiksansvarlig

og kommunikation

Karen Wind, SVEND-medarbejder

Michelle Bach Knudsen, kommunikations-

medarbejder

Nina Brandt-Jacobsen, selvstændig konsulent –

bæredygtighed i turisme og outdoorturisme

SvendborgEvent har året igennem bestået af en række

faste medarbejdere samt nogle projektansatte 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.

SvendborgEvents sekretariat 2022 består ved

årsskiftet af:

Året der gik i SvendborgEvent   
2022 har budt på nye ansigter, velkommen igen til

gammel kendinger, men også et farvel til et par

velkendte ansigter. 

Mette Denning, som gennem 50 år har været ansigtet

udadtil på Svendborgs turisme, gik på velfortjent

pension. SvendborgEvent takkede for Mettes store

arbejde og gode samarbejde med en afskedsreception

den 28. oktober. Samme måned vendte Janni

Kroischke tilbage fra barsel med henblik på at

varetage Mettes stilling og være ansvarlig for turisme

samt VisitSvendborg-delen af organisationen.

Nadja Larsen har gennem mange år har været en del

af SvendborgEvent. Hendes kræfter er nu til glæde for

Borgerforeningen Svendborg Teater. Men hun har

hjulpet til bl.a. som frivillig koordinator under SVEND

Filmdage med sin gode viden og erfaring.

I 2022 lagde SvendborgEvent også en ny strategi, hvor

vi i højere grad indtænker bæredygtighed. Til dette

arbejde har vi Nina Brandt-Jacobsen tilknyttet, som

med stor succes bl.a. har afholdt to Go4Green

praksismøder for turismeaktører mfl.

Vi står også bag
SvendborgEvent varetager også sekretariats-

funktionen 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.

Hvert brandhus og forening har hver sine forskellige

nyhedskanaler. Fx et nyhedsbrev, hjemmeside,

Facebook-side, Instagramprofil, mv., der alle varetages

af SvendborgEvent.

VisitSvendborg

Maritimt Center Danmark

Shopping Svendborg

Svendborg Bycenter

SVEND Filmdage

SvendborgEvent
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VI GIVER PENGE, KNOW-HOW OG NETVÆRK VIDERE

SvendborgEvent bruger meget tid på at hjælpe event-

og arrangementsarrangører med at få succes med

deres events.

Vi rådgiver, sparrer, anbefaler, hjælper videre, sikrer

tilladelser, koordinere, sætter stik i til andre

samarbejdspartnere og understøtter forskellige tiltag,

så vidt det er muligt.

Modellen DROB
DROB-modellen er altid vores udgangspunkt i

SvendborgEvent. Det betyder, at alt hvad vi kaster tid

eller penge efter, skal skabe værdi hos enten

detailhandlen, restaurationsbranchen,

overnatningssektoren eller øge det positive kendskab

til Svendborg (branding).

Arrangørguide
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 kontakter

SvendborgEvent for at se om deres arrangement kan

få fodfæste her i byen. Vi besvarer fx henvendelser fra

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.

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, osv. Heriblandt er FilmFyn en

naturlig samarbejdspartner.

D R O B
Detail Restauration Overnatning Branding
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Eventpuljen
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Vi uddeler årligt ca. 1 mio. til arrangører og

arrangementer, der understøtter DROB-modellen. Det

betyder, at vi er i tæt dialog med mange interessenter,

og vores arbejde med at rådgive og vejlede kan kun

holdes opdateret ved hele tiden at have fingeren på

pulsen og søge kendskab til stort og småt. Samtidig

har vi et tæt samarbejde med Svendborg Kommune -

hhv. Erhverv samt Miljø og Teknik.

Bridge festival  

SVEND Filmdage

Silverrudder

MTB Bissen

DM i skak

Skoleskak

Henry Rasmussen Memorial Cup

Sejlsportsligaen

Fjällräven Classic

Operafestival

Waterfest

Braids 2022

Fyn Rundt for Bevarringsværdige

Sejlskibe

Musik På Bølgen

Æbleræs 

Julemanden kommer sejlende

Maritime foredrag

Rundbuehallen

Kulinarisk Julemarked

I 2022 HAR VI UNDERSTØTTET FØLGENDE
ARRANGEMENTER ØKONOMISK:



SvendborgEvent
Havnepladsen 2
5700 Svendborg
CVR.: 33980490

www.svendborgevent.dk
 facebook.com/svendborgevent

@svendborgevent

@Lasse Hjort@Lasse Hjort


