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Destination Himmerland
Antal tusind 
overnatninger 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Udvikling 2008-
2019 

Gns. årlig 
vækst:

Danmark 566 524 405 561 535 535 512 567 612 624 579 604 7% 1%

Tyskland 133 103 119 113 103 89 93 108 112 111 117 137 3% 0%

Norge 99 71 50 76 75 89 68 86 71 64 58 66 -34% -4%

Holland 20 16 17 14 14 12 11 13 15 17 19 19 -5% 0%

Sverige 20 10 8 9 8 11 9 8 8 7 8 6 -68% -10%

Storbritannien 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 -3% 0%

Øvrige lande 11 12 7 12 11 14 20 18 13 16 18 18 62% 4%

I alt 850 737 606 787 747 751 714 802 831 839 799 851 0% 0%

Destinationens andel af marked: 

Norge 3%

Danmark 2%

Holland 1%

Tyskland 1%

Sverige 0%

Øvrige lande 0%

Storbritannien 0%
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60.000 61.000

30.000 23.000

Sæson i Destination Himmerland 2019
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Hårde tider
• 2019 største budget nogensinde i Tyskland 

45,8 mio. DKK (2013: 27,8 mio. DKK)

• 6 års vækst i træk - all time high, 
Feriehusbookings 

• 2019 vækst: 7,2 %

• 2020 forventet udvikling – 28% tyske 
overnatninger svarende til 4,75 mio. færre tyske 
overnatninger 

• Covid-19 – en mulighed på sigt?

… lidt bekymring

• Konkurrencesituationen skærpes

… og lidt medvind derude?

• Største efterspørgsel nogensinde

• Frem mod 2023 holder nordtyskerne senere og 
senere ferie

• Tryghed er blevet tyskernes top rejsemotiv

• Ændret adfærd styrker Danmarks position

s. 4



To change the color of the coloured box, right-click here and select Format Background, change the color as shown in the picture on the right.

s. 5



To change the color of the coloured box, right-click here and select Format Background, change the color as shown in the picture on the right.

Ændret adfærd 

06/11/2020
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Tyskerne foretrækker hjemlandet, 
men også Østrig er efterspurgt

s. 7 Spm.: Hvis du tænker på de næste 6 måneder, hvilke destinationer planlægger eller overvejer du så at besøge på en ferie? (Flere svar muligt). N: maj=2000; august=.2012. 1. VisitDenmarks Image- og Potentialeanalyse 2020.

Hvis du tænker på de næste 6 måneder, hvilke destinationer 
planlægger eller overvejer du at besøge på en ferie? Top 15

Danmark ligger på en 6. plads på listen over tyskernes overvejede 
udlandsdestinationer

Fire ud af 10 (39 pct.) tyskere planlægger eller overvejer en ferie i 
hjemlandet inden for de kommende seks måneder. 

Østrig er med 14 pct. den udlandsdestination, som flest tyskere har i 
tankerne. Dette var også tilfældet i maj 2020. 

Danmark optræder i august 2020 med 5 pct. på en 6. plads og fastholder 
sin position både i forhold til februar og maj 2020. På anden- og 
tredjepladsen – både før og under Covid-19 - ligger Østrig og Spanien.
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Eget sommerhus/ferielejlighed

Egen bopæl

Lejet sommerhus/feriehus

Venner/familie

Hotel

Camping

Airbnb/anden privat udlejning

Lystbådehavn

Feriecenter

Vandrerhjem

Foretrækker i højere grad Foretrækker i mindre grad

Sommerhus vinder frem som 
foretrukken overnatningsform

Spm.: Hvad er din holdning til valg af overnatningsformer på din næste ferie i forhold til samme tidspunkt sidste år? Spørgsmålet er stillet til dem, der overvejer/planlægger en ferie de næste 6 måneder. N: maj=1.593; august=1.401.
Note: Højere grad = foretrækker i højere grad + foretrækker i meget højere grad. Mindre grad = foretrækker i mindre grad + foretrækker i meget mindre grad. 
* De grønne og røde tal viser, hvor andelen ,der i august svarer ‘meget mere’ eller ‘mere’ attraktiv er hhv. signifikant højere eller signifikant lavere end andelen, der svarer ‘meget mindre’ eller ‘mindre’ attraktiv.s. 8

Hvad er din holdning til valg af overnatningsformer på din 
næste ferie i forhold til samme tidspunkt sidste år?

Især vandrerhjem opleves som en mindre attraktive

Tyskerne er blevet bedt om at vurdere, i hvor høj grad de foretrækker en række 
overnatningsformer i dag i forhold til sidste år på samme tid.

Det er navnlig lejet sommerhus/feriehus, som i højere grad foretrækkes af 
tyskerne i dag sammenlignet med samme tidspunkt sidste år. Forskellen 
mellem andelen, der svarer foretrækker i højere grad og andelen, der svarer i 
mindre grad, er her på hele 26 pct.point. Udviklingen i andelen, der i højere 
grad foretrækker overnatningsformen i dag i forhold til for et år siden, er også 
positiv for eget sommerhus/ferielejlighed, egen bopæl og venner/familie. 

Navnlig attraktiviteten af vandrerhjem som overnatningsform vurderes mere 
negativ i dag i forhold til sidste år på samme tid. Også lystbådehavne, 
feriecentre, airbnb/anden privat indkvartering og camping foretrækkes i 
mindre grad i dag end sidste år på samme tidspunkt. 

I forhold til Markedsmonitoren i maj har især lejede sommerhuse vundet 
yderligere terræn som attraktiv overnatningsform. Også eget 
sommerhus/ferielejlighed, egen bopæl og overnatning ved venner/familie 
foretrækkes i august af flere.

Diff.
i pct.point*
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Bil

Færge

Campingvogn/autocamper

Tog

Bus

Fly

Foretrækker i højere grad Foretrækker i mindre grad

Især bil foretrækkes i højere grad 
som transportform på ferien

Spm.: Hvad er din holdning til valg af transportformer på din næste ferie i forhold til samme tidspunkt sidste år? Spørgsmålet er stillet til dem, der overvejer/planlægger en ferie de næste 6 måneder. N: maj=1.593, august=1.401.
Note: Højere grad = foretrækker i højere grad + foretrækker i meget højere grad. Mindre grad = foretrækker i mindre grad + foretrækker i meget mindre grad. 
* De grønne og røde tal viser, hvor andelen ,der svarer ‘meget mere’ eller ‘mere’ attraktiv er hhv. signifikant højere eller signifikant lavere end andelen, der svarer ‘meget mindre’ eller ‘mindre’ attraktiv.s. 9

Hvad er din holdning til valg af transportformer på din 
næste ferie i forhold til samme tidspunkt sidste år?

Diff.
i pct.point*
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-29
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Fly og bus vælges fra

Tyskerne er blevet bedt om at tilkendegive, om de foretrækker en række 
transportformer på den næste ferie i højere eller mindre grad 
sammenlignet med samme tidspunkt sidste år.

Ligesom tilfældet var i Markedsmonitoren i maj, er bil den eneste 
transportform, hvor andelen, der svarer ‘foretrækker i højere grad’, 
overstiger andelen, der svarer ‘foretrækker i mindre grad’. For 
campingvogn/autocamper er andelen, der svarer ‘foretrækker i højere 
grad’ og andelen, der svarer ‘foretrækker i mindre grad’. stor set ens.

Navnlig attraktiviteten af bus og fly vurderes – ligesom i 
Markedsmonitoren i maj – lavere end for et år siden. Også både tog og 
færge foretrækkes i mindre grad i dag end sidste år på samme tidspunkt. 
Sammenlignes med resultaterne af Markedsmonitoren i maj 2020 er 
andelen, der foretrækker campingvogn/autocamper steget, mens bus og 
fly foretrækkes af færre.

Andelen, der svarer ‘samme niveau’, varierer i august 2020 fra 34 pct. for 
bus til 60 pct. for færge.

Diff. i 
pct.point*
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Tyskland
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Østrig

Sverige

Storbritannien

Spanien

Mere attraktiv

Mindre attraktiv

Tyskerne oplever Danmark som en 
mere attraktiv feriedestination

Spm.: Hvor attraktiv bedømmer du hvert af følgende lande som feriedestination i dag sammenlignet med samme tidspunkt sidste år. Du behøver ikke at have besøgt landene for at tilkendegive din holdning? N: maj=2000, 
august=2012. Note: Mere attraktiv = meget mere + mere attraktiv. Mindre attraktiv = meget mindre + mindre attraktiv.
* De grønne og røde tal viser, hvor andelen ,der svarer ‘meget mere’ eller ‘mere’ attraktiv er hhv. signifikant højere eller signifikant lavere end andelen, der svarer ‘meget mindre’ eller ‘mindre’ attraktiv.s. 10
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Især attraktiviteten af Storbritannien og Spanien er faldet

Tyskerne er blevet bedt om at vurdere attraktiviteten af 10 lande som 
feriedestinationer i dag sammenlignet med for et år siden. Det er især –
ligesom tilfældet var i Markedsmonitoren i maj - tyskernes hjemland, som 
de vurderer som værende blevet mere attraktivt som feriedestination. 
Forskellen mellem andelen, der svarer mere attraktivt, og andelen, der 
svarer mindre attraktivt, er i august 2020 på +44 pct.point.

Udviklingen i attraktiviteten i dag i forhold til for et år siden er også positiv 
for både Norge, Danmark, Holland, Finland, Irland og Østrig.

Især attraktiviteten af Spanien og Storbritannien som feriedestinationer 
vurderes til at have udviklet sig negativt sammenlignet med samme 
tidspunkt sidste år. Dette var også tilfældet i Markedsmonitoren i maj 
2020.

Tyskerne har også haft mulighed for at svare, at attraktiviteten er uændret 
i dag sammenlignet med sidste år på samme tid. For de 10 listede lande 
ligger andelen, der har svaret ‘uændret attraktivitet’, i august mellem 30 
pct. for Spanien og 50 pct. for Danmark. 

Hvor attraktiv bedømmer du hvert af følgende lande som 
feriedestination i dag sammenlignet med samme tidspunkt sidste år?

Diff.
I pct.point*
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Gode hygiejneforhold er blevet 
endnu mere vigtigt

Gode hygiejneforhold og trygt rejsemål er de vigtigste 
rejsemotiver for tyskerne

Især gode hygiejneforhold opleves som mere vigtige i dag end 
på samme tidspunkt sidste år. Også vigtigheden af tryghed og 
fred og ro (passende mængde turister) er steget sammenlignet 
med samme tidspunkt sidste år. 

Flest tyskere (66 pct.) mener, at vigtigheden af ‘fornuftigt 
prisniveau’ er uændret i dag sammenlignet med for et år siden. 

Udover at oplyse, hvorvidt en række rejsemotiver er blevet 
mere eller mindre vigtige, er tyskerne blevet bedt om at vælge 
de tre vigtigste motiver for valg af destination de næste seks 
måneder. 

Flest nævner gode hygiejneforhold (43 pct.), trygt rejsemål (39 
pct.) og fornuftigt prisniveau (28 pct) i top 3. Top 3 er uændret i 
forhold til Markedsmonitoren i maj. 

s. 11
Spm.: (1) Hvor vigtige er følgende faktorer ved dit valg af den næste feriedestination i dag i forhold til samme tidspunkt sidste år? N: maj==2000, august=2012. (2) Hvad er de tre vigtigste motiver for valg af din feriedestination de næste 6 mdr.? 
Spørgsmålet er kun stillet til dem, der har rejseplaner. N: maj=1593); august=1.401.
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Andel, der har svaret meget mere/mere vigtig

Top 10-rejsemotiver: Hvor vigtige er følgende faktorer for dig ved valg af den 
næste feriedestination i dag i forhold til samme tidspunkt sidste år?
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Folk fra alle dele af Tyskland overvejer
Danmark inden for de næste tre år
Interesse i at holde ferie i Danmark

I alt 13,7 mio. tyskere er interesserede i at holde ferie i 

Danmark inden for de næste tre år (2020-2022). Det

svarer til 21,7% af den tyske befolkning.

I Nordtyskland er 3,8 mio. eller 32,4% af den nordtyske

befolkning interesseret i at besøge Danmark. Det

samme gælder for 7,3 mio. eller 24,4% i Midttyskland

og 2,6 mio. eller 21,4% i Sydtyskland.

I Nordtyskland bor der 11,7 mio., i Midttyskland bor der 

30,0 mio. og Sydtyskland er hjemsted for 21,4 mio. 

tyskere.

Kilde: Den tyske Reiseanalyse 2020. Resultaterne er baseret på personer med tysk statsborgerskab. Interesse for Danmark er defineret som den samlede andel, der enten 
„helt sikker forventer at besøge Danmark“ eller som „generelt overvejer Danmark“. De næste tre år dækker 2020-2022.

s. 12

Midttyskland

7,3 mio.
24,4 %

Nordtyskland

3,8 mio.
32,4 %

Sydtyskland

2,6 mio.
12,1 %
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Segmentering

Nordsee/Ostsee 
affinitet

Rejseadfærd/ 
præferencer

Sinus 
livsstil 

GEO-
segmentering
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Rejsemotiver, aktiviteter, overnatningsform, 
forbrug, organisering af rejsen, transportmiddel, 
med eller uden børn

s. 15
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Sinus-segmenter Nordsee & Ostsee 2021
• Sozialökologische

• Performer

• Liberal-Intellektuelle

• Adaptiv-Pragmatisch

• Expeditive

s. 18
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To herrer med mange fællestræk…
Demografiske tvillinger: samme alder, fraskilt, 2. ægteskab, 2 børn, høj indkomst

s. 19
… lever i to forskellige verdener
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Geotargeting
Sinus-målgrupper Ostsee & Nordsee potentiale: 16,83 mio.

s. 20
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Medieadfærd: Top 5 medier

s. 21

Kilde: best for planning 2019 III Update (Basis: Deutschsprachige 14+ Jahre)
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Customer Journey – Den Tyske Turist
- VisitDenmark 2021

s. 23

Awareness Consideration Purchase Experience/ 
Service Remember

PR
Print
Radio
Outdoor
TV
Eksportbrands

W-O-M

Adwords   
Display
Trueview
Facebook
Advertorials

Adwords  
SEO
Remarketing

Newsletters
Remarketing
Facebook

Remarketing Facebook
Promoted posts

Kurzurlaub
Herbst

ITB + B2B bearbejdning Mailings 

See

Think

Do

Care


