START HER

KR

Få sat skub i idéudviklingen, og
kom i mål med gode oplevelser der
matcher dine kunders behov – og
med mulighed for at gøre en god
forretning.

Oplevelsesinnovation handler om at skabe
nye eller forbedre eksisterende oplevelser
for kunder og gæster.

Brug den opsamlede læring til at vurdere,
hvorvidt testen af dit koncept og din idé er en
succes eller ej – og beslut næste skridt.

…hvis testen gik godt.

SMS-ark

Idéark

Styrker

Overskrift

Resultatark
Idénummer

Svagheder

Beskriv din idé med tekst eller tegninger

Testoverskrift

Startdato

Idéoverskrift (fra Idéarket)

Slutdato

Hvad var dine mål med testen (se dit mål på Testarket)

Der er grund til at ønske dig et stort
tillykke! Du ser ud til at være på vej mod
at skabe en oplevelse eller et produkt, der
kan falde i kundernes smag, opfylde deres
behov og skabe ny forretning for dig og din
virksomhed.
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Oplevelser kan også være helt konkrete produkter i din
virksomhed, hvad enten det er fysiske produkter, du
langer over disken, eller det er serviceoplevelser, hvor
det ikke kun handler om, hvad du gør, men også om
måden du gør det på.

Brug den opsamlede læring til at
vurdere, hvorvidt testen af dit koncept
og din idé er en succes eller ej – og
beslut næste skridt.

10. VÆLG NÆSTE SKRIDT

INVESTÉR I DIN IDÉ

Fra kundens og gæstens behov til
din nye oplevelse.

Oplevelser kan være alt lige fra store signaturoplevelser til de mange små, gode, lokale oplevelser, der
er med til at give vores destination det lokale særpræg,
som mange af vores gæster sætter stor pris på.

9. Evaluér testen af din
idé og dit koncept

Mål

Se side 21

Resultatark

SMS-ark

Idéark

Hvad gik godt?

Hvad lykkedes ikke?

Succes!
Hvad nu…

Fortsæt med
ændringer…

Stop

Hvad er næste skridt?

Muligheder
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1. Kig på gæstens behov

8. Notér resultatet

Brug ”Behovskort”, andre kilder eller
egne erfaringer.

Brug ”Resultatark” til at beskrive
testens resultat.

KORTTIDSFERIE

...

SOCIAL KYSTBYFERIE

...

...

Gæster i
sommerhuset

Kort ferie = lavere
oplevelsesforbrug

AKTIV NATURFERIE

Resultatark

Fokus på
individuelle behov

Startdato

Testoverskrift

Slutdato

Idéoverskrift (fra Idéarket)

Valgte testmetode

Hvad var dine mål med testen (se dit mål på Testarket)

• Den korte ferietid bruges på det nære.

• Et sommerhusophold er for mange en
anledning til at invitere gæster på kortere
• Der er ikke tid til at sætte sig ind i den lokale
besøg – evt. med en overnatning.
GENERELLE BEHOV
historie, kultur og de lokale oplevelser.FERIE PÅ TVÆRS AF GENERATIONERNE
...

...

• Besøget handler om det gode liv, hygge,
afslapning og det store intet i naturen.

• Det er samtidig en mulighed for at være
sammen på en anden måde end til dagligt.

Oplevelser for
hele familien

• Det er oplevelser i en (stor)gruppe, og det er
oplevelser i mindre gruppekonstellationer.
• Det er vigtigt, at alle disse forskelligartede
behov imødekommes på ferien.

Valgte Behovskort

• For medlemmer af rejseselskabet, som
ikke nærer den samme passion, kan ferien
pludselig føles lang.

Individuelle
• Findes der tilbud til disse?
informationsbehov

• Behov for inspiration til aktiviteter med
venner eller familie: Frokost? Shopping?
Museumsbesøg?

• Ferie i flere generationer er lig med
forskelligartede erfaringer og behov.

Resultatark

• Aktiv naturferie er dejligt, men en god
fisketur, et surfkursus eller en lang cykeltur
har det med at tage en god bid af ferien.

• Især for de oplevelser som ikke er
signaturoplevelser.
• En del gæster udtrykker behov for mere
målrettet information mod netop deres
ønsker og interesser.
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TEST IGEN

STOP

• I gæsteinterviews kan vi se, at
informationsbehovet på selve destinationen
er højt.
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Hvad gik godt?

Hvad lykkedes ikke?

Succes!
Hvad nu…

Fortsæt med
ændringer…

Stop

Hvad er næste skridt?

…hvis det viste sig at være en dårlig idé.

…hvis du er usikker.

Selv idéer, der ser rigtig gode ud på
papiret, viser sig ofte ikke at leve op til
potentialet i virkeligheden.

Beslutter du at gennemføre
en ny test, går du tilbage til
punktet “Vælg en måde at
teste idéen på”.
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7. Lav testen
Husk at du ikke
må ændre i
testen undervejs.

Måske skal du arbejde på en ny idé!
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FÅ HJÆLP
UNDERVEJS

6. Forbered din test
Tag et ”Testark” og skriv ned, hvordan
du vil teste dit koncept via metoden på
testkortet, og hvad dine mål er.
Testark

Husk at bruge manualen undervejs så går det meget lettere.
Sidetal i manualen er angivet i de
enkelte felter.

SMS-ark

Testoverskrift

Startdato

Idéoverskrift (fra Idéarket)

Slutdato

Styrker

Svagheder

Beskriv hvad du vil teste
Mål

Kig på Behovskortene + Gæstekortet,
og stil dig selv spørgsmålet:
”Hvis jeg skulle skabe en oplevelse for
denne type af gæst eller kunde – baseret
på disse behov, hvad skulle det så være?”

HVILKET BEHOV
SKAL OPFYLDES?

TESTKORT
Behov

SMS-ark

Beskriv hvordan du vil teste det

Testark
Sæt op til tre mål for testen

Muligheder
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Vælg en gæstetype

2. Begynd at udvikle nye
relevante idéer

Vælg et Gæstekort eller
beskriv en gæstetype du kender
på et blankt kort og brug det
som inspiration.

Brug ”Idéark” til at generere idéer –
én idé pr. ark – med inspiration fra
Behovskort og Gæstekort.

3. Vælg én af dine idéer

4. Gør din idé mere konkret

Vælg den af dine idéer, du
umiddelbart tror mest på og/eller
nemmest kan prøve af.

Tag din idé og før den over på et ”SMSark”. Kig på hvad du er god og mindre
god til og skriv det på.

Idéark

Overskrift

Overskrift

Idénummer

Beskriv din idé med tekst eller tegninger

GÆSTEKORT

GÆSTEKORT

GÆSTEKORT

...

Baggrund: Bor i Vejle med mand og hund.

”Vi var lige ankommet, da han var ude af døren igen.
Han skulle liiige ned og kigge til fiskeriet”

Ønskes forbedret: Hvide Sande er især valgt, fordi Pias mand er vild
med at fiske. Dagene kan føles lange, når manden bruger meget tid på
fiskeriet. Pia savner aktiviteter, som er mere målrettet hende.
Næste gang vil hun nok vælge en destination, hvor der er mere at
opleve for hende.

POUL-ERIK 59 ÅR

• Den korte ferietid bruges på det nære.

Bedste minde:

• Der er ikke tid til at sætte sig ind i den lokale
historie, kultur og de lokale oplevelser.

Baggrund: Bor i Give med sin hustru Maibritt.

• Besøget handler om det gode liv, hygge,
afslapning og det store intet i naturen.

Har eget sommerhus i Henne.

Bedste minde: Bortset fra græsslåning og småreparationer handler
ophold i sommerhuset mest om at slappe helt af. Besøg af gode venner
og en god frokost efter besøg ved fiskehandleren er blandt
højdepunkterne.

Idéark

Idénummer

Idénummer

SMS-ark

SMS-ark
Idénummer

Overskrift

Beskriv din idé med tekst eller tegninger

KORTTIDSFERIE

Kort ferie = lavere
oplevelsesforbrug

Baggrund:

Bedste minde: Bestilte en uges ferie i Hvide Sande lidt impulsivt på
nettet. Feriehuset i Tyskerhavn ligger på kanten af natur og byliv, og
havde alt, hvad der var brug for. De bedste ferieminder er afslapning i
naturen, hygge og madlavning i feriehuset.

Beskriv din idé med tekst eller tegninger

Beskriv din idé med tekst eller tegninger

Styrker

Svagheder

Styrker

Svagheder

Beskriv din idé med tekst eller tegninger

GÆSTEKORT

Navn og alder:

PIA 55 ÅR

Overskrift

Find et velegnet Testkort (grønne)
og beskriv på dit ”SMS-ark”, hvad
du vil teste.

Idénummer

Overskrift

Idéark
Idéark

Idéark

5. Vælg en måde at
teste idéen på

Mål

Mål

SMS-ark

SMS-ark

Idéark
ELSE 65 ÅR
Baggrund: Bor i Esbjerg med sin mand Erik.

Idéark

Idéark

Har eget sommerhus i Blåvand.

TESTKORT

Bedste minde: Else har en tradition for at invitere 1–2 af
børnebørnene ad gangen med i sommerhuset i skoleferierne. Det giver
mulighed for at tilbringe lidt længere tid sammen end normalt, og det
er noget både Else og børnebørn ser meget frem til. Her er tid til hygge,
forkælelse og oplevelser i sommerlandet.

Behov

”Vi plejer at tage i Blåvand Zoo hvert år. Nu er det efterhånden kun de
yngste, som gider det”

Ønskes forbedret:

”Det er først efter halvanden uge, at jeg er kommet helt ned i gear”

Placer det valgte
Testkort her.

Ønskes forbedret: Det er altid hyggeligt at få besøg af

Ønskes forbedret: Efter at have haft sommerhuset i over ti år, ligner

børnebørnene, men det trækker ikke så meget i de ældste af dem
mere. De savner aktiviteter, som er målrettet større børn. F.eks. lokale
fodbold-aktiviteter eller -turneringer, som er en stor interesse
blandt børnene.

de fleste ferier og weekender hinanden for Maibritt og Poul-Erik.
Sommerhuset i sig selv er en kærkommen adspredelse fra dagligdagen,
og de opsøger f.eks. meget sjældent nye oplevelser, når de er i Henne.
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Muligheder

Muligheder
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HVORDAN SKAL
IDÉEN TESTES?

