IDÉKATALOG-WORKSHOP 10. FEB. 2012
Gå på café race og se på marsvin – kikkerter
Slå på, hvor let det er at komme til Middelfart – ligger lige i smørhullet
Reklame på TV3 generelt og programsponsorering specifikt
Definere Middelfart på en ny måde – nye oplevelser – nye indtryk
Markedsføre det, man tager med hjem
Find og se Christian Eriksens skole (kendt fodboldspiller)
Speakers corner
Vandet som trækplaster
Middelfart som fremtidsby (vær sikker på at opleve nyt hver gang du kommer)
Fællesaktiviteter og særaktiviteter (børn og forældre) – men med et fællestræk, fælles tema, så der er noet
at tale om bagefter
Matchrace
Enkeltdele på Facebook, men ikke Middelfart som helhed – det skal være aktiviteterne på Facebook
Frederiks venner på Facebook
Weekend ferie i Middelfart – PÅ FACEBOOK
Halv Middelfart-Marathon på Facebook
Vi holder det vi lover – fuld gennemsigtighed/transparens
Klippekort til oplevelser
Børneklub for både børn og voksne
Et væld af sejletilbud
Søfartsferie (sejl ud med en fisker)
Ny værdifastsættelse af vandet
Lav dit eget måltid – lav din egen pizza (i Middelfart er du slev med til at lave maden, eller som minumum
bestemme)
De gode historier skal fortælles de rigtige steder
Energihistorier – ikke story telling, der trækker én ned  Middelfart kan differentiere sig op den måde,
man fortæller historier på
Mountainbike i skoven (særlige udfordrende stier)
Fiskeri på havnen
Havkajak
Trekking
Træning med marsvin
Skovens dag –lugt en lort
Total sanseoplevelser – dagsudflugter
Svømme med marsvin
Svømme med / træne andre dyr
Bridgewalking
Bunjyjump fra broen
Ekstremsport for børn
Klatrekurser
Springtårn (3, 5 og 10 m.)
Havnebad
Sushi på Middelfart´sk – nye moderne egnsretter
En underjordisk bro
Luftballon

Vandballon (opfind en ny aktivitet – unik for Middelfart)
Helikopterflyvning
Parkour
Krybdyr events
Vandpark – som minumum vandrutchebane
Do it ypourself – lær at bygge: legehus, trætoppehus, sæbekassevogn mv.
Udeland i stedet for Djurs sommerland
Aktivitetsrum
Børnerum, hvor man må alt det, man ikke må derhjemme (eks. Hoppe i sengen)
Byggeplads til børn
Opstilling af kæmpegril ved stranden (lav selv din egen barbecue om aftenen)
Kæmpe bålplads hvor man kan købe snobrød og pølser
At kunne lave sig eget orienteringsløb
Designerkursus – designer én dag (piger)
Sms service inden man kommer til Middelfart – få historien på forhån og brug tiden på noget andet
Sådan skal d være klædt på, når du kommer til Middelfart (husk våddragt, badeshorts, svømmefødder,
gummisko, regnfrakke, spejderkniv, kikkert mv. – en udstyrsliste, der vidner om alle de evenntyr, man skal
opleve
Spøgelsesjagt i Middelfart
Skattejagt med iPad eller smartphone
Vandkurser – læring om vand
Bliv fadder til et marsvin og besøg ham én gang om året
Børneguides (børn, der guider børn – gerne parallelt mens de voksne bliver guided af en voksen)
Sportsskoler – for både børn og forældre – a la sommer fodboldskoler
Fodbolddag – kom og mød Christian Eriksen
Sportsaktiviteter med Wii
Konkurrence med Dancestar eller singstar
Koncerthal for børn og unge
Børnemusikfestival
Børnekulturhus
Markedsføring af Middelfart i UK (Middle Fart )
Byens børnevenner / web
Middelfart er en mere holdbar rejse (ansvarlighed, miljø, oplevelse mv.)
Få besøg af Middelfart (Middelfart virtuelt i 3D) – vil du ikke komme til Middelfart, kommer vi til dig –
event/Markedsføringsgimmick
Bo på tre forskellige hoteller. Eller bo her og spis der. Langt større samarbejde
Spøgelsesjagt
Danmarks største og mest moderne camping camp
Campingplads med tema f.eks. cowboy
Ridder og prinsessetema
Havne dyk for børn
Sandslotskonkurrence
Dinnercruise mellem broerne
Vandcykler 2.0
Mød en fra Middelfart på forhånd – og kom hjem på besøg
Bliv guided af en lokal
Jean Michel Jarre
Springvand a la Dubai
Water paradise
Turistbureauet kommer ud ( i stedet for, at man skal lægge vejen forbi turistbureauet)

Lav flaskepost
Et særligt venligt område for muslimer (hallalslagtet kød)
Børnehjemmeside om Middelfart – for børn lavet af børn
Middelfart Skype
Lær om dyrelivet i Lillebælt
Film du kun kan se i Middelfart
Dyreparken (Hindsgavl)
Marsvinlaug
Mira eskursionen
Træklatring
Aktivitetscenter i dyrepark
Søbadet
Unikke cykelruter
Ishuset – særlige Middelfart is
Middelfart Marina (a la Fishermans Warf)
Svømmerkurser og særlige svømme eskursioner
Geochace skattejagt
Halloween på Sindsygehospitalet
Andelsskolen – genopdagelse af vores værdier)
Den hvide dame – spøgelsesaftener / spøgelsesture rundt om i Middelfart (og så skal der sku være
spøgelser eller nogen, der lader som om)
Vikingeland
Orla Frøsnapper land
Summarum land
Cirkusophold
Bliv malet i hovedet og udklædt
Lerværksted
Aktiviteter i træerne  Middelfart fra oven
Sansehus
Gangbro på Den Gl. Lillebætsbro – bridge walking  helt unikt
Svævebane
Nye former for sportsanlæg
Lav mad fra Middelsfarts natur og hav
Lær om vores fødevarehistorie og bliv klogere på mad
Middelfart menuen – en særlig menu alle spisesteder udbyder
Lær at lave most – ud at plukke bær først
Middelfart madkurv – en unik madkursservice, flere aktører går sammen om
Babygourmet, hvor man gerne må tage barnet med
Specialtilbud til småbørnsfamilier (så de kan få pasning)
Vand-spas – vand-pas:
 fange krabber
 dykke
 bade
 snorkle
 vandfodbold
 marsvin (se, svømme med, røre mv.)
 sejle
 strand – afslapning
 strand – aktiviteter (beachvolley, fitnes)

















strand – forplejning (beach picknick kurn)
strand-slap (massage, flette hår, male i ansigter mv.)
vandski
vandscootere
bananer – vandaktiviteter
strandcykler
vandcykler
bridge walking
rav tur
kajak
parasailing
kite surfing
windsurfing
fange fisk (og senere få dem tilberedt til aftensmad)
white water rafting

Bygge tømmerflåde
Fisketure med eckolod
Fisketure som skattejagt – skattejagt som fisketure
Søvrøvertogt (fx finde perler i spagetti)
Lær at: binde buketter, designe tøj, bygge tømmerflåde, at spile fodbold, spille teater mv.)
Midelfart box (smart box)
Hængebroer
Navngive et marsvin
Hvaljagt i stedet for skattejagt
Udbygning af havnefront
Springvand ud fra broerne
Madspecialiteter, fx krokodille, marsvin burger, sushi
Alt godt fra Middelfart- egnsretter
De tre strande (unge, familier, 50 plussere)
Samlivscoaching
Kuffertmærker med GPS
DSB, 7Eleven som rejsebureau – nye samarbejder i det hele taget for at tiltrække folk
Hotelværelser med hængekøje
Udendørskøkkener
Fang en fisk og få den tilberedt (som man gør i Australien)
Alt mad i Middelfart er baseret på lokale råvarer
Overfart i gamle færger
Skolebytning
Opfordrer alle gæster til at komme med gode idéer og forslag iden de forlader Middelfart (systematiseret)
Fiskestangen (en række nye koncepter omkring det hav-lige og maritime)
Marsvin guide
Marsvinsmuseum
Bygge små træskibe
Middelfart som bilfrit område (her går, cykler og sejler vi)
Cykelveje
Intelligent Middelfart (intelligente indkøbsvogne mv.)
Sansepark i træerne

