Kom med i appen ‘Økologiske
Spisesteder’ og på VisitDenmark.dk
Kære alle
Tak fordi I er med til at gøre en forskel til verden. Det er med stor glæde, at vi byder jer
velkommen i klubben af madprofessionelle, som arbejder engageret med økologi. Det
Økologiske Spisemærke er beviset på jeres store arbejde og gør det samtidig nemt at
kommunikere økologien overfor jeres gæster.

App’en ’Økologiske Spisesteder’
•
•
•
•

Udviklet i samarbejde mellem Fødevarestyrelsen og VisitDanmark
Viser spisesteder med Det Økologiske Spisemærke, og hvor de ligger
Find den i App Store eller Google Play
I bliver synlige overfor både forbrugere, turister og andre økologi- og
madinteresserede
• App’en findes både på dansk, tysk og engelsk
• Alle informationer på app’en er også integreret i VisitDenmarks’ madsider

Hvordan kommer jeg på app’en?

1. App og web administreres af VisitDenmark.
2. Find derfor dit nærmeste turistkontor.
3. Kontakt dem og fortæl at I ønsker at være med i appen ’Økologiske Spisesteder’*.
4. Vedhæft følgende oplysninger:
• En kort tekst om jeres Spisested. Få inspiration ved, at se på
andre i Appén
• Et billede (bredde:1024 p x højde 576 p)**

Mere information og materiale om Det Økologiske
Spisemærke

I kan hente digitale materialer, designe jeres egne materialer, få hjælp til reglerne
bag spisemærket på vores hjemmeside for restauranter, caféer og hoteller.
•
•
•
•

Online materialer (f.eks. logo, webbanner)
Design-selv materialer
Markedsføringsinfo
FAQ

Har I spørgsmål kan vi altid kontaktes på:
okologisk-spisemaerke@fvst.dk

Vi glæder os til at arbejde sammen med jer om økologien og Det Økologiske Spisemærke!
* Nogle turistbureauer har en udgift forbundet med registrering af jeres spisested i Guide Danmarks produkt
database, som i selv skal financierer.
Det enkelte spisested er efter registrering ansvarlig for at oplysninger afgivet til Guide Danmark og dermed
registreret i appen, er opdaterede.
** Oplysninger om hvilken fotograf der skal kredditeres, samt information om at rettighederne til billedet er
købt til turismefremmende formål.

