
Markedsføringsmuligheder med
Det Økologiske Spisemærke

Kære hotel, restaurant eller café
Det er med stor glæde, at vi byder jer velkommen i en klub af madprofessionelle, som har valgt at arbejde engageret med 
økologi. Det Økologiske Spisemærke er beviset på jeres store arbejde og gør det samtidig nemt at kommunikere økologien 

Med Det Økologiske Spisemærke følger en række 
muligheder helt eksklusivt tilbudt til hoteller, restauranter 
og caféer.

Appen og webomtale af ’Økologiske spisesteder’
Appen ”Økologiske spisesteder” er udviklet i et samarbejde 
mellem Fødevarestyrelsen og VisitDenmark og giver en 
enestående mulighed for at blive synliggjort overfor forbrugere, 
turister og madinteresserede. Kun spisesteder med Det 
Økologiske Spisemærke er repræsenteret på appen, og 
brugerne kan nemt navigere rundt i de økologiske tilbud i 
nærområdet. Appen findes både på dansk, engelsk og tysk. 
Alle de informationer, der findes på appen, er også integreret i 
VisitDenmarks madsider på de nævnte 3 sprog. 

Skal I være med i appen og på webben?
App og web administreres af VisitDenmark, og tilmelding og 
løbende opdatering sker ved at I kontakter jeres nærmeste 
Guide Danmark turistkontor*, og sender følgende:
 En kort tekst om jeres restaurant på minimum dansk
 Et billede (brede:1024 pixel x højde:576 pixel)
  + Oplysninger om, hvilken fotograf der skal krediteres samt info om at   
 rettighederne til billedet er frikøbt til turismefremmeformål.

Find dit Guide Danmark kontor her eller kontakt 
nærmeste turistkontor. 

• Design-selv materialer
• Online materialer (f.eks. logoer)
• Markedsføringsinfo
• FAQ

Information og materialer
Fødevarestyrelsen har udviklet en hjemmeside til hoteller, 
restauranter og caféer med Det Økologiske Spisemærke. 
Her kan I få hjælp og vejledning og se hvordan andre arbejder 
og skaber værdi med deres økologiske spisemærke. 
På hjemmesiden kan I også udvikle jeres egne materialer samt 
læse om reglerne bag spisemærket. 

Har I spørgsmål kan I altid kontakte os på: okologisk-

spisemaerke@fvst.dk

Vi glæder os til at arbejde sammen med jer om 
økologien og Det Økologiske Spisemærke. 

*Bemærk venligst, at der kan være en udgift forbundet med registrering af jeres 
spisested i Guide Danmarks produktdatabase, da turistkontoret ofte tilbyder produk-
tregistrering som del af en basispakke. Det enkelte spisested er efter registrering 
ansvarlig for, at oplysninger afgivet til Guide Danmark og dermed registreret i Appen, 
er opdaterede. 

https://www.visitdenmark.dk/da/danmark/gastronomi/spis-godt-i-danmark-gastronomiske-fristelser
https://www.visitdenmark.dk/explore/service-and-information-cid74/autoriserede-turistbureauer-cid75
https://www.oekologisk-spisemaerke.dk/hotel-restaurant/design-materialer/
https://www.oekologisk-spisemaerke.dk/hotel-restaurant/hent-materialer/
https://www.oekologisk-spisemaerke.dk/media/1057/markedsfoering-med-maerkerne.pdf
https://www.oekologisk-spisemaerke.dk/hotel-restaurant/faq/

