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Ø-PAS® i 2021: Kære nye distributør
Du kender sikkert allerede Ø-PAS®. 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-PAS®, der er indkapslet i kernefortællingen: Ø-ferie: Eventyr med ro på.
I år har vi i Partnerskabet for Dansk Ø-turisme, der varetager Ø-PAS®, iværksat nogle tiltag, der skal gøre
Ø-PAS® og samarbejdet om det endnu bedre.
Derfor bliver den vejledende salgspris på et Ø-PAS® 45 kroner. Salget sker fra forhandlere og
distributører på og omkring alle de 39 øer og fra www.oepas.dk tillagt forsendelsesgebyr. Forhandlere
kan ved salg af en kasse Ø-PAS® opnå en forventet fortjeneste på ca. 6.160 kr. ex. moms. Alle, der ønsker
at blive forhandler, og som kan tage imod betaling, bedes henvende sig her.
Distributøraftalen: Hvis man ikke ønsker eller ikke har mulighed for at blive forhandler, kan man stadig
indgå i Ø-PAS®som distributør - uden at blive involveret i Ø-passet økonomisk.
Vi har nemlig arbejdet for en model, vi kalder distributøraftalen. Som distributør af Ø-PAS® er man ikke
økonomisk involveret i Ø-PAS® selv. Det betyder, at Landdistrikternes Fællesråd forpligter sig på gratis at
sende Ø-PAS® til udleveringsstedet herunder opsætning af eventuelle plakater og anbringelse af display
med Ø-PAS® og prismarkeringer. Vi laver individuelle aftaler med henblik på at forløse de gældende
forhold bedst muligt.
På den måde kan man støtte op om Ø-PAS® og sikre en større synlighed og tilgængelighed til gavn for
turismen på de involverede øer.
Til gengæld forpligter distributører sig på at fylde løbende op med Ø-PAS®, rekvirering af nye, samt sikre
en vis kontrol med, at der sker betaling til Landdistrikternes Fællesråds mobilepay-konto ved turisters køb
af Ø-PAS®.
Med dette scenarie sikrer vi, at alle kan blive en del af fortællingen om Ø Ø-PAS® og den lille succeshistorie
om dansk øferie, det repræsenterer.
Kontakt os gerne for uddybende spørgsmål eller send en mail med din bestilling – så aftaler vi nærmere.
Vi ser frem til at samarbejde med jer!
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