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Det gode
værtsskab

Service giver man,-
værtsskab er man
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Hvad er det gode 
værtsskab for dig? 
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Kom i gang
”Sheriffen”
• Find en makker.
• Stil jer over for hinanden to og to med hænderne bag på ryggen. 
• På et aftalt signal (fx 1-2-3-nu) skyder I hænderne frem og viser med 

fingrene på begge hænder et vilkårligt tal. 
• Summen af fingre på den enes hænder adderes nu med summen af 

fingre på den andens hænder. 
• Den, der først når frem til resultatet, siger det højt. 
• Ved rigtigt svar rækkes armen i vejret med et ”yes!”. 
• Ved et forkert svar vendes håndfladen nedad med et ”ommer!”.
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Vadehavskysten, er stedet, 
hvor man bliver ladet op.
Uanset om man er gæst som:
• Dansk turist 
• Udenlands turist
• Erhvervsturist
• Fugleinteresseret
• Turist, der går op i bæredygtighed

Koncentrerer vi os om, hvor vi kan gøre en virkelig 
forskel, og det kan vi. Når gæsterne får en uventet 
positiv oplevelse, kommer de igen.

Og de kommer ikke alene!
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Agenda

1
2
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At velkomme andre

Kunsten at få 
mennesker til at føle 
sig velkommen

At velkomme sig selv 

At kunne sætte sig 
selv op og være 
autentisk

At velkomme 
hinanden

At samarbejde, for at 
få det bedste resultat 
ud af det for alle
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At velkomme andre

• Vidste du, at førstehåndsindtrykket skabes på 
mindre end syv sekunder

• Vidste du, at resultatet af din præsentation kan 
forudsiges med 90% nøjagtighed på baggrund 
af dit kropssprog

• Vidste du, andres tillid til dig hovedsageligt er 
baseret på de første 3 minutter
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Værtsskab som 
en leg

Vær engageret og hav det sjovt
Har vi en holdning til at nyde vores 
arbejde, så vil kunderne også nyde 
vores værtsskab.

Pike Place Fish Market optræder foran 
op til 10.000 besøgende om dagen i 
sommers turistsæsonen og 
verdensberømte. Livet har ikke altid 
været let, som ukendt uden for 
Seattle-området og tæt på konkurs. I 
dag leger de med kunderne, hvor 
fiskene bliver kastet og flyver afsted.
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”… at hver gang en kunde 
kommer inden for en radius af 
3 meter fra mig, så smiler 
jeg, ser personen lige i 
øjnene og hilser ...”

Sam Walton, i en tale til over 100.000 
Wal-Mart medarbejdere, i midt af 
1980érne
Verdens største målt på omsætning 
Verdens største private arbejdsgiver (2,1 mio.) 
Verdens største detailhandelskæde
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Hvordan imødekommer 
du gæsterne? 
Så gæsten føler sig inspireret og 
overgår deres forventninger. Så vi 
imødekommer deres behov, med en 
ydelse der giver dem merværdi.

Snak med mindst 2 nye personer
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At velkomme sig selv

Vidste du, at den mest afgørende faktor 
for, om andre siger ja til det, som du har, er 
din personlighed? 
• 8% handler om det faktiske indhold i samtalen
• 37% handler om opbygningen af samtalen
• 55% afhænger af din personlighed
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Skab betydelig stigning af tillid 
og bedre service

Vores tilstand
Er vi i den rette tilstand ved vi at det 
medfører en betydelig stigning af tillid 
og vi kan derved levere en bedre 
service.

… et positiv tilstand skaber 
modstandsdygtighed overfor 
modgang …

Vores historier
Ord og metafor, i en positiv vending, 
vil hjælpe os i bedre humør. Vores 
historier er blot vanemæssige 
tankemønstre, som du tidligere har 
tillært. 

... læg mærke til dine tanker, så du kan 
begynde at fjerne dem, der ikke 
skaber dit noget godt og tilføj dem 
som gør …

Vores iboende styrker
En styrke er en præ-eksisterende 
kapacitet for en bestemt måde at 
handle, tænke og føle på, der er 
autentisk og energigivende for 
brugeren og muliggør optimal funktion, 
udvikling og præstation.

… at realisere vores styrker er 
kongevejen til optimal udvikling og 
præsentation … 

Find din styrkeprofil, gratis her
viacharacter.org
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Powerfuld kropsstilling 
Påvirker omgående vores tanker, følelser og adfærd

Harvard University, Professor Amy Cuddy

Testosteron øges 20%

Stress hormon, kortisol, 
niveau falder 25%

Risiko tolerancen øges 
med 33%
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https://www.viacharacter.org/survey/account/register
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Hvad gør dig unik, som 
får andre til at føle sig 
velkommen?
Nyder vi vores hverdag, med et mere 
positivt mindset og brugen af vores 
iboende styrker. Så skaber vi mere 
energi og er mere autentisk. Samt vi 
kan takle en kritisk gæst langt bedre!

Snak med mindst 2 nye personer

20

At velkomme hinanden

• Vidste du, at en berøring på under et sekund 
kan skabe stor tillid og gode relationer mellem 
mennesker

• Vidste du, at 60-80% af din kommunikation er 
kropssprog
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Inden udgangen af dette årti vil 
Destination Vadehavskysten
være kendt som det sted i 
verden, der er bedst til at lade 
op.

Hvilket senest er opnået i februar 2026.

23

Vores DNA er 
vores identitet og 
vores unikhed?

Vadehavskysten ́s mangfoldighed 
skaber liv og restitution som ingen 
andre steder. Fordi vi har adgang til 
autentiske & unikke oplevelser. Der 
sætter os på verdenskortet.

VI kender vores værd
VI er samarbejdende
VI anerkender forskellighed

Sammen skaber vi dygtighed, som er 
altid fascinerende
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Noget at tænke over

Tænk sidste gang, du oplevede rigtig god kunde service –
især, hvis du fik en meget bedre service, end du forventede. 
• Fortalte du andre om oplevelsen?
• Er du mere tilbøjelig til at købe mere? 
• Du svarer sikkert ”ja” til begge spørgsmål.

Tænk så sidste gang, du fik rigtig dårlig kundeservice!

En kunde, der er godt taget hånd om, er mere værdifuld end flere 
tusinde kroner i reklame 
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Snak med mindst 2 nye personer

Hvordan praktiserer vi 
det gode værtsskab
endnu bedre – sammen?
Så mennesker vitterligt føler sig 
velkommen, at vi gør livet lettere og 
bedre for dem, mens vi ser dem 
som vores ”gæster” – som min 
kunde i dag er jeres i morgen – og omvendt
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Det gode værtsskab
1. Vær autentiske - Få andre til at føle sig velkommen

2. Fokus på kundens behov

3. Loyale gæster, er dem, som der er taget godt hånd 
om

4. Individuelt er vi gode, men sammen er vi bedst

5. Hør på gæsten utilfredshed og kritik – selvom du 
ikke har mulighed for at hjælpe 

6. Overgå gæstens forventninger
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Folk husker måske ikke 
nøjagtigt, hvad du gjorde, 
eller hvad du sagde, men de 
vil altid huske, hvordan du 
fik dem til at føle.
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