
Om 2-3 år ændrer det økonomiske fundament for feriefonden sig væsentligt.
Tilførslen af uhævede feriepenge stopper næsten fuldstændig i 2021 og 2022. Fra 2023 og fremefter vil 
der komme betydeligt færre midler end i dag. Det betyder, at de fleste feriefonde skal ændre forretnings- 
gangen ganske væsentligt, hvis de ikke skal lide en langsom men sikker økonomisk død.
 
Den gode nyhed er, at langt de fleste feriefondene har potentiale til at ruste sig til fremtiden. 
De fleste fonde har en stor egenkapital og gode aktiver i form af attraktive ferieboliger. Fondene har 
gode og stabile kunder i medarbejderne, som har høj tillid til fondenes tilbud. Og der er stadig nogle år 
at tilpasse driften i. Men det skal igangsættes nu, for at I kan være klar til de nye vilkår.

Min baggrund for at kontakte jer:

Markedsføring og sund økonomisk drift af feriefonde er et emne, som ligger mig meget på sinde, og som jeg  
særdeles gerne rådgiver om. Jeg har erfaring fra ISS feriefond, som jeg har administreret i snart 4 år, og har  
desuden samarbejdet med en række feriefonde om udvikling af deres fond. Endvidere har jeg været selvstændig 
erhvervsdrivende i 8 år med feriefonde som min primære kundegruppe.
 

Hvis jeres feriefond ønsker mit input til, hvad I kan gøre for at være bedre rustet til fremtiden, vil 
jeg foreslå et samarbejde indeholdende følgende 3 punkter:

Punkt 1:   Indledende møde/samtale om fondens syn på nuværende og fremtidige udfordringer

Punkt 2:   Gennemgang af:
  - Hjemmeside og præsentation af boliger
  - Regler for booking
  - Bookingprocenter
  - Igangværende markedsføringsaktiviteter
  - Andet materiale, som er relevant at gennemgå  

Punkt 3:  Møde med fondens bestyrelse hvor vi gennemgår mit input til, hvordan fonden kan  
  ruste sig bedre til fremtiden. Herefter udarbejder vi sammen en handlingsplan, hvor de  
  foreslåede aktiviteter prioriteres 

  Pris for ovennævnte forløb: 6500,- ex moms og kørsel
  Min garanti: Giver jeg ikke råd, som kan medføre en øget indtjening på 6500 ex moms,  
  så er det hele gratis.

  Har I andre ønsker for samarbejdet, tilpasser vi naturligvis forløbet jeres behov.

  Jeg ser frem til at høre fra jer.

  Dbh, Martin

Martin Petersen
MP-Consulting ApS

Kastanievej 4
5230 Odense M 
Tlf.: 22 73 00 96

E-mail: 
martin@mp-consulting.dk

Hvordan ruster I jeres 
feriefond til fremtiden?


