Marinaguide kobler bagland og havn
Online booking bliver også en mulighed på Marinaguide.dk

Hvilken havn har det mest interessante bagland i form af attraktioner, koncerter, fodboldkampe,
sightseeings, udstillinger og lignende? Det har været lidt svært at få et godt overblik over i de
eksisterende havneguides. Ofte har man været henvist til langhårede søgninger på nettet for selv at
kunne vurdere, hvornår havnevalg og bagland gik op i en højere enhed.
Men Marinaguide.dk med det sigende slogan, Sejl & Se, er et godt bud på, hvor sejlerne i fremtiden
vil hente inspiration til sejlturen. Guiden er en indbydende og overskuelig portal med flotte billeder,
luftfotos og relevant viden om både havn og seværdigheder og med en dækkende kalender for
området. En kalender, der altid er opdateret af Danmarks største kulturkalender, KultuNaut. Det er
nemt og indlysende at navigere på sitet.
Mindst 50 havne er med
1. juni var 50 havne med, og den inkarnerede sejler Karin Meulengrath, der står bag, forventer at
være oppe på 80 i løbet af sommeren. Tre havne, Hou, Aabenraa og Bønnerup, havde 1. juni
tilmeldt sig online booking på sitet.
Flere er på vej, så også her vil guiden på sigt kunne matche konkurrenter som FLIDs
Marinabooking.dk og det svenske Dockspot. Formentlig i samme takt som denne ydelse bliver
efterspurgt blandt sejlerne.
”Jeg har selv manglet et bookingværktøj. Vi skal altid sejle enormt tidligt for at nå i havn inden
middag, så vi kan få en ordentlig plads til vores hunde og min brors børn. Hvis jeg kan booke en
plads på forhånd, så kan vi få tid til at fiske undervejs, kaste anker og bade eller bare nyde
morgenkaffen i ro og mag. Det kan godt være, det koster lidt mere, men fornøjelsen er også meget
større,” siger Karin Meulengrath, der ejer en Scankap99 med sin bror i Ebeltoft.
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Sund konkurrence
Hun er ikke bekymret for konkurrencen på markedet.
”Har du nogensinde hørt, at konkurrence ikke er godt? Når vi er et par stykker på kapsejladsbanen,
så skærper vi alle indsatsen. Mit ærinde er ikke at skyde FLID’s system ned, og jeg mener sagtens
at havnene kan bruge flere platforme, ligesom de annoncerer mere end et sted,” siger Karin
Meulengrath.
Udover hendes eget bookingsystem på sitet er der også udsigt til at onlinebookinger via Tallykey
kan foretages via Marinaguide.dk. Og ligesom man kan købe flere forskellige typer bundmaling hos
en forhandler, vil hun forsøge at få tilsvarende samarbejde op at stå med CompuSoft (FLID) og
Dockspot. Men indtil videre må folk, der gerne vil booke havn bruge flere forskellige portaler for at
finde de havne, der har det tilbud.
Billedtekster:
Karin er en frisk sejler, der har kastet sig ud i markedet for online guide og booking til de danske
havne.
Sådan ser siden ud, når man klikker ind på Marinaguide.dk.
FAKTA:
Marinaguide har pr. 1. juni 50 havne med. Der forventes mindst 30 mere med i løbet af sommeren.
Havnene i Hou, Aabenraa og Bønnerup er desuden koblet på bookingsystemet, og flere er på vej.
Guiden kobler de traditionelle oplysninger om faciliteter med kort, stemningsbilleder, luftfoto,
oversigt over seværdigheder, kalender og kontaktinformationer.
Havnene vælges geografisk på et kort over Danmark.

