
Share the Bike love in the USA 

 

VisitDenmark lavede denne kampagne der havde til formål at markedsføre 
Danmark overfor det amerikanske marked ved at sætte fokus på den unikke 
danske cykelkultur og dermed tiltrække amerikanske turister til København. 
Kampagnen blev eksekveret i form af sociale medier og en succesfuld cykel-
street-event. 
 
 
 
 

Amerikanerne finder cyklerne frem 
Baggrund 
Flere af USA’s storbyer oplever i disse år en stigende interesse overfor 
cykelkulturen, bl.a. inspireret af Københavns unikke bykultur og cykelvenlighed 
(Copenhagenization). 
Amerikanerne ser noget unikt og meget autentisk ved vores cykelkultur, der 
symboliserer København som en grøn destination, og som er værd for dem at 
rejse efter. Det var derfor oplagt at bruge cyklen som ikon for København og den 



københavnske livsstil som krog til at fortælle en bredere historie om København 
som rejsedestination.  
  
Tættere på den amerikanske drøm   
Formål 
Kampagnen havde til formål at mindske den mentale afstand til København, der 
for mange amerikanere gør, at en rejse til København forbliver en drøm. 
Derudover var formålet at skabe eller øge kendskabet til København overfor et 
relativt nyt publikum, der ikke før havde øjne på København.  
 
Par og ”flashpackers”   
Målgruppe 
Der var primært fokus på amerikanere i alderen 40-60 år og sekundært 
”flashpackers”, som er backpackers i en mere magelig udgave, i alderen 25-40 år 
i byerne; NY, CT, NJ, PA, DC, IL, CA.  
 
Med cyklen i centrum   
Kampagnestrategi 
Strategien for kampagnen var at påvirke amerikanerne til at rejse til København 
for at opleve den unikke cykelkultur. Dette ved at drage paralleller mellem 
Københavns unikke cykelkultur og USA’s boomende cykelinteresse og -kultur.  
 
Share the Bike Love 
 Kampagnekoncept 
Konceptet ”Share the Bike Love” var primært baseret på en fotokonkurrence på 
facebook, hvor fans kunne ”share the bike love” ved at uploade fotos af dem selv 
og deres cykel. Herudover afholdtes cykelrelaterede street-events, som indgang 
til at skabe interesse for kampagnen og have en direkte dialog med 
målgruppen.    
 
Kampagnen blev eksekveret via 
• Facebook  
• Konkurrence med upload af cykelbillede og flest likes 
• Annoncering 
• Twitter 
• Newsletters 
• mini-kampagnesite på vdk.com 
• blogger- og PR outreach 
• Cykelrelaterede events i New York, Chicago og Washington DC 
 



KUU analyse af kampagnen 
 
Resultater: 
Kampagnen set af 230.000 personer.  
  
Gns. omkostning pr. kendskab: 2 kr. 
(Forventet inden start: 2,82 kr.).  
 
  
Der blev skabt præference overfor 26.000 personer. 
Gns. omkostning pr. præference: 18 kr.  
(Forventet inden start:  22 kr.). 
  
Estimeret set vil 2.500 beslutte sig for at holde ferie i Danmark. 
Gns. omkostning pr. påvirkede rejsebeslutning (PVR): 189 kr. 
(Forventet inden start:  254 kr.). 
  
Facebook fan vækst: 90% 
 
I gennemsnit bruger hver udenlandsk cykelturist 455 kr. pr. Døgn. De opholder 
sig i Danmark i gennemsnit 10 døgn. 
 

 Hvad kostede kampagnen? 

 

 Hvor meget mindre kostede kampagnen end forventet inden start? 

 

 Hvor mange penge bruger hver udenlandsk cykelturist på et ophold? 

 

 Hvor meget ”tjener” Danmark ved at lave sådan en kampagne? 

 


