CYKELVENNER / BIKE FRIENDS
FOR DIG SOM ER BAGER, ISKIOSK, BUTIK, CAFÉ …

INFO OM CYKELVENNER
CykelVenner er en form for ”venligbo-ordning”. Ved at tilbyde få cykelvenlige tiltag som fx vand
og lappegrej viser du, sammen med alle dine ”medvenner”, at Det Sydfynske Øhav er et godt,
trygt, sikkert og venligt sted at cykle. Måske kommer cykelfolket ikke ind for at låne dit lappegrej,
men de ser, at de KUNNE gøre det. Den viden skaber tryghed. DU giver dem den tryghed.
Samtidig giver du dem mulighed for at købe den ekstra is eller kage, adgang til din attraktion
og god service ved måske at fortælle om ordningen og spørge lidt ind til deres cykeltur. Det er
også dét, en cykelven kan.

HVEM KENDER CYKELVENNER
OG HVORDAN?
En sådan ”venligbo-ordning” bliver ikke kendt af sig selv.
Vi må fortælle om den sammen. I hvert fald i starten.
Cykelvennerne findes nu på det nationale cykelkort
www.denmarkbybike.dk og på de lokale turistbureauers
hjemmesider. På turistbureauet kan du få klistermærker,
som du kan sætte op. Men det er ikke nok …

DU KAN
 Sætte dit klistermærke op, så en cyklist vil kunne se
det nemt (lige ved fordøren, ved indgangen til dit
område, ved cykelparkeringen eller/og ved særlig
plads som er synlig).
 Lave en lille og separat servicestation/stander med
Cykelven delene. Overvej også, hvordan man kan
bruge det uden din indblanding. Det kunne gøres ved
at have et skilt hængende eller en pil/hånd, der viser
hen til pumpen, grejet/hjælpen. Gør det nemt.

HUSK
 Hjælp dine cykelgæster – gør det nemt og let at se,
finde og forstå Cykelvenner
 Fortæl at du er Cykelven – og fortæl om en særlig
smuttur eller genvej på cykel, som du kender
 Tilbyd lidt ekstra service end de forventer – fx et
særligt CykelVen tilbud eller et stykke chokolade …
(kun fantasien sætter grænser)

 Brug fx den nye folder om Cykelvenner aktivt (Findes
bl.a.: www.naturturisme.dk – find cykelturisme
/BikeFriends). Kan fx lamineres og hænges op ved
BikeFriends skiltet.
 Gøre opmærksom på ordningen på dine sociale
medier og din hjemmeside (download logo, fotos,
tekstforslag – som ovenfor).
 Lave tydelig skilt til, hvor de kan oplade elcykelbatterier og hvad det fx koster

 Vid hvor de finder nærmeste toilet, hvis de spørger …
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