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Billede/graf/diagram


	Navn: Hotel Fjordgården A/S 
	Adresse: Vester kær 28, 6950 Ringkøbing
	Web: www.hotelfjordgaarden.dk
	Navn_2: Brian Madsen
	Navn_3: Camilla Bülow Nielsen
	Titel: Direktør
	Titel_2: Salg- & marketingschef
	Telefon: 20646526
	Telefon_2: 50482934
	Mail: brian@fjordgaarden.dk
	Mail_2: camilla@fjordgaarden.dk
	Virksomhedsbeskrivelse: Hotel Fjordgården er et klassisk konference hotel fra 1967, hvortil der er tilbygget op til flere gange i årenes løb, både værelser og konferencelokaler. Hotellet rummer i dag 98 dobbeltværelser samt konferencelokaler fra 2 personer op til 300 personer. Der er 30 fastansatte, og omkring 20 løse medarbejdere tilknyttet hotellet. Hotel Fjordgården er et klassisk, firestjernet hotel til dig, der ønsker et kvalitetshotel med masser af atmosfære, stemning og en unik beliggenhed. Hotellet ligger i udkanten af den charmerende købstad Ringkøbing og bare få minutters gang fra Ringkøbing fjord. Hotellet skaber de perfekte rammer for en afslappende hoteloplevelse - uanset om du er her på ferie, i forretningsøjemed eller på gennemfart.Hotellets gæster er i dag en blanding af konference og leisure gæster, men vi har også mange erhvervsovernatninger, da bl.a. Vestas og andre større virksomheder i nærområdet anvender hotellet. Derudover afvikler vi privatfester i weekenden samt leisure ophold. Hotellet har i 2020 valgt at udvide med sin største investering til dato, nemlig et kurbad på omkring 1200m2, samt en kurbadshave på 2000m2 –  for at sikre en mere ensrettet efterspørgsel henover hele året. Hotellet har en belægningsprocent på 52% ÅTD, så det betyder, at der står mange tomme værelser hver dag, dem skal kurbadsgæster gerne fylde op på sigt.  Hotellet har egen restaurant ”Brasseriet” som både kan anvendes af hotellets overnattende gæster, men også til dem der blot ønsker en god middag.https://www.facebook.com/fjordgaarden/
	Udfordringer: I dag er vores kommunikation meget bred. På leisuredelen har vi omkring 10-12 forskellige ophold, som henvender sig til voksne med børn, uden børn, unge og ældre + et hav af selskabspakker osv. - som henvender sig til mange forskellige typer segmenter. Det hele er bundet op på mange aldersgrupper, præferencer, ønsker osv. og vi kunne med fordel være skarpere i vores kommunikation. En anden udfordring for os er, at det er svært at give en unik service, når vi har så mange forskellige typer af segmenter året igennem, da der er meget stor forskel på, hvilke typer af mad og service man ønsker, når man er 25 år set i forhold til en på 60 år.Udover leisure henvender vi os også til Business / konferencegæster, da de står for 50-60 % af vores omsætning i dag. 90% af vores kommunikation er online, de resterende 10% er messer, og trykte medier.Med den nye investering vil vores fokus udelukkende være på konference og erhvervsovernatninger i hverdagene og at fylde Danmarks bedste kurbad i weekenderne. KommunikationsopgaveOpgaven ligger i at få brandet fjordgaarden som et kurbadshotel til hele Danmark. Vi henvender os ikke til nogen bestemt aldersgruppe, men til alle som har en interesse i selvforkælelse og som vil betale for det.Derudover må vi ikke glemme konference/business markedet, da de skal fylde hotellet til hverdag, og kurbadet skal gøre hotellet endnu mere attraktivt for konferencebookere.Hvordan markedsfører vi os overfor både leisure gæster og business/konferencegæster?Hvor/hvilke kanaler skal der anvendes?Hvordan skal der kommunikeres?Hvordan opbygger vi en brandingkampagne?Hvordan lykkes vi med det?
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