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	Navn: Hvide Sande Seasight Aps
	Adresse: Beddingsvej 2, 6960 Hvide Sande
	Web: www.seasight.biz
	Navn_2: Elia Kehlet Knipp
	Navn_3: Jakob Heichelmann
	Titel: Kunde -og husbådskonsulent
	Titel_2: 
	Telefon: 28967209
	Telefon_2: 50133776
	Mail: ejk@hvsa.dk
	Mail_2: jah@seasight.dk
	Virksomhedsbeskrivelse: Hvide Sande Seasight udvikler specialprodukter primært B2B inden for det rekreative område og turisme - bl.a. kabelbane til vandski, husbåde og glamping shelters. Hvide Sande Seasight spin out fra Hvide Sande Shipyard, hvor værdierne ordentlighed, troværdighed og ærlighed er afgørende for, at sikre kvalitet og en god arbejdsplads for medarbejdere og i sidste ende tilfredse kunder. 
	Udfordringer: Seasigh Shelters tilbyder høj grad af komfort tæt på naturen og uden, at det giver kolde fødder.Hvide Sande Seasight Aps ønsker at nå bredt ud med budskabet om at Glamping Shelters er et bæredygtigt overnatningsalternativ til mere traditionelle overnatningsformer. 

USP'ere: Der er mulighed for at etablere Glamping Shelters både på land og til vands. Shelters kan stå på pæle eller etableres på flydende pontoner. Glamping Shelteret er mobilt og derfor også flytbart , da det ikke kræver betonfundament. Designet er tilpasset naturen. Indeholder (indv.): toilet, brus, plads til 2+ overnattende - alkove med to sovepladser, køkken og spiseplads. Udenfor: terrasse med mulighed for både udevask, hængekøje og adgang til tagterrasse med indbyggede tagstole. Shelteret er ca. 27 kvm

Målet er på 100% bæredygtighed. Kvaliteten af håndværket er afgørende for produktet. Udover dette udgangspunkt, er det en udfordring for virksomheden at finde ud af, hvad det er for en eller flere trend(s), som Glamping Shelters taler ind i? Samt at identificere, hvem konkurrenterne er – og dermed hvordan Seasight Shelters adskiller sig i forhold til alterantive produkter? 

Derudover har Hvide Sande Seasight den udfordring, at de skal have bedre fat i deres B2B kunder samtidig med, at efterspørgslen gerne må stige blandt slutbrugere – dvs. brugere af Glamping Shelters. I denne case er det valgfrit om man vil koncentre sig om B2B, slutbrugere eller begge dele.

Spørgsmålet er, hvad er, eller hvad kunne, værdierne bag Glamping Shelters være - og med det på plads, hvordan der kommunikeres bedst: 
- Hvordan kan det kommunikeres bredt ud, at Glamping Shelters er et bæredygtigt alternativ til en typisk overnatning? 


