
Gudenåen – en viral succes i hele verden 
 
Turismesamarbejdet VisitGudenå har med en uges indsats på Instagram fået 300.000 
interessetilkendegivelser fra hele verden.  
 
En uges indsats på det sociale medie Instagram har vist en voldsom international interesse for Gudenåen og 
dens mange smukke herligheder.  

 
Fotograf og Instagram influencer Fedja Salihbasic har i 
samspil med VisitGudenå haft til opgave at tage billeder ved 
Gudenåen. Og han har delt oplevelserne fra sine mange ture 
i den smukke jyske natur på sin egen og @visitgudenaa 
Instagram profil.  
 
Interessen og den positive respons har været overvældende. 
 
Mexico, Singapore, USA, Brasilien, Hong Kong, Canada – 
interessen for Gudenåen er blevet vakt i hele verden, og det 
myldrer med kommentarer om områdets skønhed. 

 
- Det er overvældende, men ikke overraskende hvor stor interessen har været på kort tid. Dels 

arbejder vi med et af de smukkeste områder overhovedet, dels er Fedja Salihbasics Instagram-
kampagne både kompetent og passioneret, siger Thomas Klostergaard fra Kystlandet, som har 
koordineret opgaven for VisitGudenå.  

 
Og fra Fedja Salihbasic lyder det:  

- Jeg lever af at tage billeder af smukke omgivelser i hele verden, som jeg deler på Instagram. Jeg er 
rigtig glad for at dele noget af mit eget lands smukkeste natur med mine følgere - og ikke mindst at 
opleve deres positive reaktioner på det.  

 
GudenåLandet er med sin mangfoldighed af oplevelser et jysk turisme-kraftcenter, som tiltrækker masser 
af gæster fra både Danmark, Sverige, Norge, Tyskland, Holland og England. 
 

- I VisitGudenå har vi fået skabt et stærkt samarbejde langs hele åen, og det åbner nye muligheder 
for synlighed. Den enorme virale opmærksomhed, som er skabt på Instagram, bidrager helt unikt til 
vores branding, så vi skal helt sikkert videre ad den vej, siger Thomas Klostergaard. 

 
VisitGudenå er et samarbejde mellem turismeorganisationerne i Hedensted, Horsens, Skanderborg, 
Silkeborg, Favrskov, Viborg og Randers. 
 
For mere info: Thomas Klostergaard 91551534 eller Fedja Salihbasic 51261426 
 

  
 

@visitgudenaa aktivitet på 1 uge; 

29 opslag (billeder) 

300.000 likes 

1200 kommentarer 

[NÆVN DIN KILDE HER.] 


