
 

 NABC står for:  
• Need  
• Approach  
• Benefit  
• Competition  
 
 
Weekend pakke rejser 
 
 
Need - behov  
 
• Hvad der er det vigtige behov hos brugerne – beskrivelse af et væsentligt behov, der 
skal opfyldes.  
 

- Det vigtige behov er, at få gjort det til en mere typisk ting at rejse. På rejser afkobler 
man fra en stresset hverdag, hvilket også kan sætte nye tanker og idéer igang. Ofte 
når man stresser sig selv på arbejdet eller i skolen, kan man glemme sig selv og sine 
egne behov. På rejser får man tanket sin energi op igen, man kan slukke sin 
mobiltelefon og bare fokusere lidt på ens egne behov. 

 
• Hvor vigtigt er behovet for brugerne?  
 

- Jeg mener at det er vigtigt, at få udfyldt de her behov hvor man kan komme ud og 
rejse, og koble af. Grundet at man kan mærke en positiv udvikling på sig selv og sine 
tanker, når man er hjemme igen.  

 
• Hvem er målgruppen?  
 

- Målgruppen er alle. Lige fra familier, kæreste par, veninder, venner, gymnasieklasse 
mm. Jeg har lavet nogle forskellige kategorier så målgruppen kan blive udvidet. 
Kategorier såsom; Fitness/trænings ophold, spa & wellness, vinsmagning, party 
weekend, til havs, madsmagning, cocktail barer, shopping, romantisk ophold, 
museum/kunst, guidet ture, make-over, bjergbestigning, overlevelsestur, 
teambuildingtur.  

 
• Er der andre end os, der kan se behovet? 
 

- De mennesker som selv har rejst lige så meget som jeg, vil helt sikkert kunne sætte 
sig ind i behovet. Men det skal opleves. 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
Approach - fremgangsmåde  
 
• En beskrivelse af, hvad idéen går ud på  
 

- Min idé går ud på, at gøre det muligt for en større del af befolkningen i Danmark, at 
gøre det til en sædvanlig ting, at rejse rundt i Europa på weekendture. Pakkerejser er 
ofte på 7-10 eller 14 dage. Det kan være svært for den enkelte, at tage fri fra arbejde 
i en helt uge, eller økonomisk at få råd til de her rejser. Derfor vil jeg gøre det 
‘umulige’ muligt med weekend pakkerejser. Det skal være til fornuftige priser. 
Pakkernes varighed vil være fra enten Torsdag eftermiddag - Søndag Aften 
(forlænget weekend), eller Fredag eftermiddag - Søndag aften (alm. weekendpakke) 
Og for at gøre det lidt mere spændende vil jeg inddele dem i forskellige kategorier, 
så jeg kan ramme folks interesser. Deres tur vil blive planlagt til punkt og prikke, med 
forskellige muligheder/aktiviteter de kan deltage i. De vil få al information + en guide 
de kan være i kontakt med under hele deres ophold. Det hele skal foregå over en 
hjemmeside, hvor jeg vil opslå de her pakker. Ydermere vil der være kundesupport 
via. email eller tlf indenfor en bestemt tidsramme.  

 
• Hvordan understøtter netop denne idé målgruppens behov (som beskrevet under 
punktet need)  
 

- Det gør den ved, at befolkningen har forskellige interesser i deres liv, hvilket er idéen 
med mine kategorier, at fange den enkeltes interesse og behov. Jeg vil gøre det 
enkelt, billigt og overskueligt 

-  
• Hvad er det unikke eller nytænkende ved idéen? Fokus skal være på den originale 
idé og ikke på, hvordan idéen ligner andre inden for feltet. Hvad adskiller idéen fra 
lignende idéer?  
 

- Det der adskiller min idé, fra hvilken som helst anden rejseside er, at der primært vil 
være fokus på weekendrejser, og den enkeltes behov. Jeg vil lave de her pakker så 
overskuelige ned til mindste detalje, så det bare er at pakke kufferten og tage afsted. 

 
• Hvordan skal idéen udvikles og produceres?  
 

- Jeg skal i kontakt med nogle forskellige fly-selskaber, hoteller og diverse andre 
samarbejdspartnere, såsom restauranter osv. Derfra vil jeg så få nogle forskellige 
tilbud. De destinationer jeg skal tilbyde mine kunder, vil jeg besøge så jeg kan stå 
inde for kvaliteten af deres rejser. Så skal jeg have lavet en hjemmeside sammensat 
af alle de her pakker i de forskellige kategorier. Og til sidst kommer markedsføringen. 



 

Jeg skal skille mig så meget ud fra de andre bureauer, så at det vil blive interessant 
for køberen.  

 
 
 Benefits – fordele 
 
• Hvordan får brugerne gavn af idéen?  
 

- Brugerne får gavn af idéen på den måde, at det både tidsmæssigt og økonomisk vil 
det blive overskueligt.  

 
• Hvad får samarbejdspartnerne ud af idéen?  
 

- Flere kunder. 
 
• Hvad er effekten af idéen?  
 

- Effekten af idéen er, at folk skal begynde at rejse noget oftere og lade deres tanker 
op, så det kan blive nemmere at overskue en stresset hverdag. 

 
 
Competition – konkurrence  
 
• Beskrivelse af hvilke fordele idéen har i forhold til evt. andre lign. idéer  
 

- Den har de fordele, at det er nogle pakker som er skrevet ned til punkt og prikke. Alt 
mad, drikke, og aktiviteter under turen vil være planlagt ned til sidste detalje, så 
brugerne ser det mere overskueligt i forhold til både, økonomien og at man ikke skal 
stresse over en planlægning af ferien. Ofte bestiller familier ferie et halvt år før de 
skal afsted, så de kan planlægge i god tid. Det vil jeg undgå, så man kan gøre det til 
en gentagende oplevelse årligt.  

 
• Risici/problemer som idéen skal tage højde for  
 

- De risikoer der er, vil være at folk ikke er interesserede, eller at jeg ikke kan udlevere 
det folk har af forventninger. Men derfor vil jeg gå så meget i detaljer med de 
forskellige oplevelser, så det passer til hver enkelt bruger.  

 
 
 
 
 
 
 
 


