
  Landdistrikternes Fællesråd  
            Odder, februar 2021  

Ø-passet anno 2021: Invitation til at blive forhandler   

Du kender sikkert allerede Ø-passet. Det lille rødbedefarvede pas med inspiration til øferie er i stigende 

grad blevet eftertragtet og har sendt tusindvis af glade gæster rundt i det store, danske ørige. 39 danske 

øer i alt er repræsenteret i Ø-passet, der er indkapslet i kernefortællingen: Ø-ferie: Eventyr med ro på.  

I år vil vi gøre distributionen af Ø-passene endnu bedre. Vi vil øge synligheden og få flere forhandlere i 

hele landet, så nærheden til den lille rejsemakker øges. Vi arbejder på højtryk for, at det skal være langt 

nemmere for forbrugeren at få fat i Ø-passet, og det skal komme øerne til gode at forhandle dem. Intet 

mindre.  

Derfor får du dette lille skriv. Vi håber, du tage imod vores invitation til at blive forhandler af Ø-passet 

og det fantastiske ørige, som det repræsenterer. Her kan du læse, hvad du får ud af at indgå i ø-

eventyret:  

Forhandlere køber sig ind på én eller flere kasser med Ø-pas og modtager plakater og en lille 

udstillingsdiskette, så passene kan vises pænt på disken.  

• Én kasse med 240 dansksprogede Ø-pas tilbydes til forhandlere for 2.479,20 kr. ex. moms.  

• Én kasse med 144 tysk/engelsksprogede Ø-pas tilbydes til forhandlere for 1.487,50 kr. ex. moms.  

• Alle Ø-pas sælges for 45 kr. inkl. moms via forhandlere og ligeledes for 45 kr. inkl. moms på 

www.oepas.dk plus forsendelsesomkostninger.  

• Alle forhandlere kommer til at fremgå på  www.oepas.dk.  

• Forhandlere kan bestille kasser med Ø-pas ved henvendelse til oepas@landdistrikterne.dk. 

Forsendelsen sker med GLS.  

Foruden at indgå synligt i et stærkt fællesskab og styrke dansk øturisme, kommer alle forhandlere af Ø-

pas ud med et forventet overskud på 6.160,80 kr. ekskl. Moms. 

Hvis du har yderligere spørgsmål til ordningen eller Ø-passet generelt, så tøv ikke med at kontakte os.  

Vi ser frem til at samarbejde med jer!  

Med venlig hilsen  

Kommunikations- og pressekonsulent ved Landdistrikternes Fællesråd Cecilie Davidsen Høj (+45 53 85 01 24) 

på cdh@landdistrikterne.dk eller sekretariatschef ved Landdistrikternes Fællesråd Grethe Saabye (+ 45 40 

89 44 76) på gsa@landdistrikterne.dk  

På vegne af Partnerskab for Dansk Ø-turisme 
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