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Denne projektbeskrivelse viser de forskellige trin, der skal 
tages, i forbindelse med oprettelsen af et dansk 

museumskort. Oprettelsen af kortet vil ske i et samarbejde 
med FMA Creations Ltd. 

FMA Creations Ltd (FMAC) blev grundlagt i Finland i 2014. FMAC er et selskab, der administrerer det finske Museums kort og 
ejes helt af den finske museumsforening 



Vores vision 2021

Museumskort.dk vil blive navnet på det danske museumskort. Museumskort.dk vil introducere en fælles 
entrébillet (museumspas), der skal være gældende i hele Danmark. Der bliver tale om et kort, som vil gøre et 
museumsbesøg intuitivt og nemt for den enkelte museumsgæst. Museumskort.dk vil på samme tid give 
museerne uvurderlig data omkring gæsterne på museerne. Og som det måske vigtigste, så vil indførelsen af 
Museumskort.dk øge antallet af gæster og dermed museernes omsætning.

I Finland har det finske museumskort øget museumsbesøgene med 42% og museumsindtægterne med 71%. 
Det samme billede viser sig i andre europæiske lande, der har indført et museumskort. Det er vores klare 
opfattelse, at en lignende udvikling kan opnås i Danmark.

Museumskortsystemet bliver oprettet i samarbejde med FMAC fra start til selve lanceringen af 
museumskortet. Museumsgæsten/kortholderen vil kunne vælge såvel en plastickort løsning, en app løsning 
eller en kombination af begge dele. 



Formålet med
Museumskort.dk er

... at tilskynde borgere til at 
besøge museer oftere.

... at øge antallet af 
museumsgæster og deres
oplevelse af museerne.

... at øge profilen og synligheden
af museer og hele museums-
området.

... at øge den generelle omsætning
på museerne.

at hjælpe museer med
at lykkes!





Konceptet bag det danske museumskort

Museerne modtager kortlæsere fra den organisation (administrator), der skal stå bag Museumskort.dk. 
Museumsgæsten, der har købt et museumskort, modtager et plastickort, som er udstyret med RFID-chip. 
Museumskortet kan på samme tid downloades og benyttes som en app. 

Museumskortet vil kunne købes på alle museer, der tilslutter sig ordningen og hos administrator. Derudover kan
museumskortet købes via websitet Museumskort.dk og via appen.

Oplysninger om museernes udstillinger, begivenheder, placering mv. vil også kunne findes på såvel appen som
gennem en omfattende webtjeneste, der stilles til rådighed for museerne. Museerne vil få stillet ’værktøjer’ til
rådighed, således at de kan opdatere deres egne oplysninger. Museerne bliver derfor ansvarlige for selv at holde de 
forskellige oplysninger opdaterede. På denne måde bliver Museumskort.dk også en digital dansk museumsguide.

Systemet bliver bygget over et CRM-kommunikations netværk med tilknyttede nyhedsbreve til kortholderne. Data 
omkring gæsternes adfærd er bygget ind i systemet, således at museerne kan benytte denne vigtige data til
marketing- og udviklingsformål. Systemet vil ligeledes indeholde alsidige statistiske værktøjer til brug for det enkelte
museum.



Hvad er museumskort
administrators opgave?

• Opkræver museerne for de 
museumskort, de har solgt.

• Betaler mindst 75% af den samlede
museumkort omsætning tilbage til
museerne tre gange om året baseret
på det samlede salg og antallet af 
museumkort besøg.

• Leverer kortlæser-tablets og
marketingmateriale til museerne.

• Markedsfører Museumskort.dk og
markedsfører museerne og deres
udstillinger, arrangementer og andre
ydelser.



Hvad er museernes
opgave?

• Udpege en Museumskort.dk
kontaktperson. 

• Holde personale orienteret og
opdateret om, hvordan kortet
sælges.

• Sørge for at markedsførings-
materiale bliver præsenteret.

• Sælge nye museumskort og
fornyelser.



• 40-90% tilbagebetaling af den almindelige voksenbillet pris pr. 
museumskort besøg. Procentdelen varierer alt efter
betalingsperioden, som der er tre af om året.

• DKK 30,00 provision pr. solgt kort.

• 100% tilbagebetaling af det første besøg med
Museumskort.dk, hvis besøget foretages på det samme
museum, hvor kortet blev købt.

• Nye ressourcer til markedsføring.

• Nye aktive loyalitetsgæster.

• Et aktivt digitalt museumsnetværk.

• Det bagvedliggende tekniske system gør det muligt at 
indsamle data om museumsgæsterne og kortsalg.

• Alle museumskort museer har adgang til deres egne data som
fx:

• Museumsgæstens alder.

• Hvorfra kommer museumsgæsten?

• Museumsgæstens livssituation, købekraft og uddannelse.

Hvad opnår museerne?



Fælles markesføring gavner
hele museumsområdet

• En fælles markedsføring vil få
museerne til at fremstå tydligere i 
forhold til borgere og deres lyst til
at bruge ledig tid på et museum
sammen med familie og venner, 
eller blot som en afslappende tid
alene.

• Museumskort.dk vil blive
annonceret
• På alle museer
• På nationale medier, i radio og aviser
• I større byer ved offentlig transport fx

tog og bus



• Museumsudstillinger, oplevelser og
serviceydelser bliver fremhævet i 
digital annoncering/markedsføring
• Månedlige nyhedsbreve
• Google annoncering
• Sociale medier

• Museumskort.dk vil blive websitet
for det danske museumskort og ikke
mindst et samlet sted for alle danske
museer
• Museers nyheder
• Udstillinger
• Begivenheder på museerne
• Museumskort fordele

• Museumskortets app: ’Alt omkring de 
danske museer i borgerens lomme’

Fælles markesføring gavner
hele museumsområdet



De finske museers største bekymring inden
lanceringen i Finland 

“Vores enkeltbillet indkomst vil kollapse.”



Finske museers enkeltbillet indkomst i
perioden 2010-2019

Museumskort lancering 5/2015



…. og de stærkeste ’forkerte’ ideer

- Systemet gavner kun små museer, siger de store museer.

- Systemet gavner kun store museer, siger de små museer.

- Systemet gavner kun museer uden for hovedstadsregionen, siger
museerne i hovedstadsområdet.

- Systemet gavner kun museer i hovedstadsregionen, siger museerne
uden for hovedstadsregionen.



Finske museers samlede billet indtægter
2011-2019

Museumskort lanceret 5/2015



Billet indtægter (total)

Gæster

Museumsbutik salg

Museers investeringer i udstillinger

Museumskort indtægter

Enkelt billet indtægter

Det finske museumskort nøgletal 2015-2020



I år 2020 var 
tilbagebetalingen
til museerne 10,1 

millioner €, 
hvilket var 50% af

det samlede
billetsalg.

Hvordan bruges salgsindtægterne fra
museumskortet i Finland?



Museumskort.dk som gave – helt nye indtægter til
museerne

- Museumkortet vil gøre det nemt og populært at købe adgang på
museerne ved at give det som gave.

- I 2019 blev mere end 54.000 museumskort solgt i Finland i tiden op 
til jul, hvilket var 35 % af det totale salg for året 2019.



Brugen af museumskortet og kundeloyaliteten i Finland

- Der er solgt 350.000 museumskort siden maj 2015.

- I april måned 2021 er der 200.000 gyldige museumskort i omløb. 

- Den gennemsnitlig kortholder foretager 7 museumsbesøg i løbet af 12 
måneder.

- Mere end 70 % af kortholderne fornyer deres kort år efter år.

- Kortet har gjort, at museumsgæsternes profil har ændret sig, og er
dermed blevet meget mere differentieret end tidligere.



84%
af alle borgere i Finland  er bekendte med museumskortet.

Studier viser at 



Vinder af Finlands Science Communications Awards 2021

“Museum card has proven not to be just a passing trend – it has had a 
stable and lasting effect. The card has brought museums into the lives 

of a wider number of people, increased the museums’ visibility, 
attractiveness and meaning to Finnish people. Through the Museum 
Card many museums have gotten new kinds of audiences. Museum 

Card is a loyalty card to cultural heritage.”





Projekt tidslinje

9-10/2021 11-12/2021 1-9/2022 10/2022-5/2023 6/2023 ->

1. Projektet
planlægges

og
igangsættes

2. Forretningsplan 3. Implementering og salg
af ideen til de danske

museer og fonde

4. Opbygning af 
museumskort systemet

5. Implementering og
fremadrettet

administation af 
systemet

L
a
n
c
e
r
i
n
g

Planlægning og undersøgelse

Finansiering og investering

ODM, Museumstjenesten og FMAC Administrator af museumskortet

Implementering Konstruktion Marketing og udvikling

Beslutning om den
tekniske løsning

Etablering af 
museumskort-
administrator

Organisationer der leder processen



Trin 1. Projektplan og kick-off

Målet er at danne en projektgruppe, der opretter en detaljeret projektplan, sikre finansiering til planlægning og undersøgelser (trin 2 og 3) 
samt til udførelse og lancering (trin 4 og 5). 

Mål

Nøgleaktiviteter

Der dannes en projektgruppe, som skal sikre finansiering til trin 2 og 3, og 
som skal indlede foreløbige forhandlinger omkring finansieringstrin 4 og 5.

Udførelse

FMAC og det finske museumsforbund rådgiver om udarbejdelse af 
projektplan og finansiering.

Hver involveret organisation er ansvarlig for sine egne 
omkostninger.

Udgifter

Tidsplan

Deadline: 31. Oktober, 2021



Trin 2. Forretningsplan

Projektgruppen udfærdiger en detaljeret beskrivelse af museumskortet, systemet og ideerne bag. Prisfastsættelse af museumsgæstgrupper 
og museer afgøres ud fra investeringer og årlig administration. Under forretningsplanprocessen vurderes markedets størrelse i Danmark. 
Denne markedsvurdering danner grundlag for en analyse af rentabiliteten for administrator. 

Mål

Nøgleaktiviteter

Beskrivelse af systemet og besvarelse af følgende spørgsmål:
• Hvordan vil museerne og deres udstillinger opnå synlighed via 

museumskortsystemet?
• Hvordan vil museumsgæster kunne købe museumskortet og 

betale deres entré med kortet?
• Hvordan vil museerne blive refunderet for entré og anden mulig 

indkomst?

Servicedesign: Afdække museumskortet i forhold til den service der ydes 
til museer og målgrupper via følgende spørgsmål:

• Hvilke målgrupper og hvilken service er den vigtigste for 
museumskortet?

• Hvad får museer og museumsgæster, når de benytter den 
service, der ligger i museumskortet?

• Hvad er omkostningerne og andre forpligtelser for 
kontraktparterne?

Baggrund og undersøgelse af servicedesign:
• Besøgstal på de danske museer = antal betalende gæster.
• Antal af gæster der besøger museer minst 7 gange pr. år = 

storforbrugere. 
• Fordelingen af museumsbesøg i Danmark, og hvilke museer får 

flest besøg og entréindtægter.



Trin 2. Forretningsplan

Udførelse

FMAC og det finske museumsforbund er en del af det 
rådgivende udvalg, der rådgiver om forskning, analyse, 
produktbeskrivelse og præsenterer resultater.

DKK 50.000 + moms samt rejse- og opholdsudgifter. 

Inkluderet arbejde udført af FMAC og det finske museumsforbund, som det er præsenteret i 
valgmulighederne. Inkluderer ikke andre projektomkostninger, f.eks. Outsourcede ydelser eller 
projektgruppens lønninger uden for FMAC og det finske museumsforbund.

Udgifter

Tidsplan

Deadline: Januar 2022



Trin 3. Implementering og ’salg’ af forretningsideen til
Museumskortadministrator, museer og investorer

Mål

De danske museer underskriver en foreløbig aftale, der beskriver 
kontraktparternes pligter, baseret på forretningsplanen. 
Museumskortet drives af de parter, der er involveret i 
udviklingsprojektet, eller af en ny organisation (virksomhed, fond 
eller anden organisation), der bliver etableret til formålet. Denne 
administrator vil overtage den videre opbygning af systemet, 
organisering af administrationen og den fremtidige daglige drift af 
museumskortet.

Nøgleaktiviteter

Økonomisk planlægning af museumskortet for 2022-2023. 
Budgettering i forhold til opbygning af museumskortsystemet og 
dets administration (teknologi, personale, kontor, marketing og salg 
og evt. tilbagebetalinger af investeringer). Tildele en eksisterende 
organisation eller etablere en ny organisation som museumskort-
administrator. Præsentation af museumskortet og den service, som 
kortet giver, samt indgåelse af foreløbige aftaler med de danske 
museer.

Udstillinger

Penge

Ét års billet til
udstillinger

Penge

Museum Museumskort-administrator Museumsgæst

Teknologier til museer
og museumsgæster.

Kundeservice.
Marketing.

Museumskort-systemet



Trin 3. Implementering og ’salg’ af forretningsideen til
Museumskortadministrator, museer og investorer
Udførelse

Udgifter

Tidsplan

Deadline: Oktober 2022

FMAC og det finske museumsforbund er en del af det rådgivende 
udvalg, der rådgiver omkring de teknologiske og økonomiske 
udførelsesplaner og evalueringen af operatør-modellerne.

DKK 70.000 + moms samt rejse- og opholdsudgifter. 



Trin 4. Opbygning af museumskortsystemet
Mål

Nøgleaktiviteter

Museumskortsadministrator sikrer finansiering/investeringer, opbygger systemet og ansætter personale til at varetage den daglige drift
af museumskortsystemet i Danmark. De mest betydningsfulde museer, dem der tiltrækker 50% af alle betalte museumsbesøg i 
Danmark, slutter sig til systemet.

Udførelse

Definere kriterier for systemets arkitektur. Vælge den virksomhed (systemudbyder), der skal være ansvarlig for kortets udvikling og
vedligeholdelse. Definere tjenester og ydelser der ligger hos museumskortadministrator. Ansættelse af personale til administration, 
kundeservice for museer og museumsgæster og marketing/kommunikation.

FMAC og det finske museumsforbund er en del af det rådgivende udvalg, der rådgiver omkring kriterierne for systemets arkitektur og 
indkøbsprocesser.

DKK 60.000 + moms samt rejse- og opholdsudgifter. 

Inkluderet arbejde udført af FMAC og det finske museumsforbund, som det er præsenteret i 
valgmulighederne. Inkluderer ikke andre projektomkostninger, f.eks. Outsourcede ydelser eller 
projektgruppens lønninger uden for FMAC og det finske museumsforbund.

Udgifter

Tidsplan

Deadline: Maj 2023



Lancering sommeren 2023



Trin 5. Lancering og administration af systemet

Ved trin 5 er systemet i gang og er økonomisk rentabelt for museumskortets administrator i løbet af 
det første driftsår.




