
Partner til Mus og Pen Out of Office – tag med på rejsen!

Den 21. marts 2022 kører jeg afsted i autocamper fra Danmark. Med mig har jeg min virksomhed, 
Mus og Pen, som har ydet grafisk assistance til danske og europæiske kunder siden 1991. Under-
vejs skal jeg passe mit daglige arbejde for mine kunder, og besøge en del trykkerier og fabrikker 
i bl.a. Holland, Frankrig, Spanien, Italien og Polen. På turen vil jeg besøge 18-20 lande og et utal 
af hovedstæder. Jeg rejser alene, da det udfordrer mig og tvinger mig ud i at netværke undervejs. 
Jeg får besøg af kæreste og børn på dele af turen, og en grafikerven og kollega kører med i et par 
uger gennem Portugal.

Udover at virkeliggøre en gammel drøm om ‘det store roadtrip’, så er turen en gendannelsesrejse, der 
skal skubbe og udvide min komfortzone, som jeg oplever bliver mindre og mindre i takt med at jeg 
bliver ældre. Jeg skal gøre mig selv bange, og udvikle mig både personligt og professionelt. Det er mit 
håb at turen kan inspirere andre til at virkeliggøre deres drøm, uanset hvad den måtte handle om. Vise 
dem, at det aldrig er for sent, og at det er vigtigt at vi tager vores drømme alvorligt. 

Når jeg ikke arbejder skal jeg bruge min mountainbike aktivt til, at komme i kontakt med lokale 
 cykelklubber og -communities. Både for at få lettere adgang til lokale MTB-spor, og for at møde men-
nesker undervejs.

Sådan kommer jeg til at fortælle om turen:
-  På min hjemmeside, en blog der bliver fyldt med indlæg omkring roadtrip, livet som digital nomade, 

rejseoplevelser og -erfaringer, mountainbike og tanker omkring livet på farten og i al almindelighed. 
Der vil blive lagt 4-6 nye indlæg på bloggen hver uge.

- På sociale medier – Instagram, Facebook og LinkedIn. 5-7 opslag pr uge.
-  Rejseartikler i 5 numre af Cykelmagasinet Velomore i 2022. Vinklen på artiklerne er mountainbike, 

-ruter og -oplevelser.
- Jeg dokumenterer turen med to Canon kameraer, GoPro-kamera, mobiltelefon og drone. 

Hvad kan din virksomhed få ud af et samarbejde?
- Eksponering ifbm Mus og Pen Out of Office på hjemmeside, sociale medier og via omtale i medier
-  Har du specielle områder, både geografiske områder og fagområder, du vil have undersøgt og/eller 

fremhævet, så har jeg friheden til at besøge, mødes, scoute … og kan fx skrive artikler og rejsebe-
skrivelser om ‘nyopdagelser, som du kan flette ind i din markedsføring.

- Mulighed for at få dine produkter med på rejsen, samt eksponering på sociale medier mv undervejs.
- Måske kunne du have interesse I at få dit logo på camperen?

Se mere på www.musogpen-outofoffice.com
(Sitet offentliggøres i december - password ind til da: MogP1752)

Kontakt mig for en snak, hvor vi kan finde en vinkel på, hvordan din virksomhed kommer med på rej-
sen – og bliver en del udviklingen.

Bo Funder
Tlf.: 40 54 50 10
E-mail: bo@musogpen.dk
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