INVESTORPROCESSER I TURISMEBRANCHEN

1

INDHOLDSFORTEGNELSE

Håndbog om
Investorprocesser i
Turismebranchen

VisitNordjylland
2011
Udarbejdet af:
NIRAS Konsulenterne

Introduktion
Hvem kan bruge håndbogen

s. 3
s. 4

BESKRIVELSE AF PROJEKT- OG INVESTORTYPER
To paradigmer
Investeringsbehov og produktlivscyklus
Turismebranchen og investorer
Årsager til investering i turismebranchen
Vækstprojekter med eksterne investorer
Investortyper i turismebranchen
Grundprincipper for investorprojekter

s. 5
s. 6
s. 7
s. 8
s. 9
s. 10
s. 11
s. 13

INVESTORPROCESSER
Processen mod investeringsmidler

s. 14
s. 15

Idé

s. 17

Strategi

s. 21

Koncept

s. 30

Investorkontakt

s. 34

De vigtigste trin

s. 38

2

INTRODUKTION

Vejen til at få realiseret en idé, som kræver ekstern finansiering, er ofte lang og uforudsigelig. I turistbranchen har store virksomheder ofte vokset langsomt frem i
udkantsdanmark, hvor investormidler dertil er svært tilgængelige.
Men med en forståelse for, hvad der skal til, og hvordan man med fordel kan tilrettelægge
processen, kan man optimere sandsynligheden for at komme i mål og realisere drømmen.
Selvom der er mange overlap til generelt investorarbejde, er der nogle specielle hensyn
og omstændigheder, der gør sig gældende i turismebranchen.
Denne håndbog er udarbejdet på baggrund af interview med drømmere, entreprenører,
developere, finansielle institutioner og investorer inden for turismebranchen. Den
beskriver tankegangen bag investorfinansiering og indeholder en række gode råd, der
kan være gavnlige, når man går i gang med et turismeprojekt, der kræver ekstern investorfinansiering. Håndbogen kan således ses som et udgangspunkt for at forsøge at bane
vejen for større, mere økonomisk bæredygtige og vækstorienterede turismevirksomheder.
Håndbogen indledes med nogle generelle afsnit om turisme og eksterne investormidler.
Derefter beskrives de forskellige faser af en udviklingsproces med fokus på de elementer,
som er nødvendige for i sidste ende at kunne sikre sig ekstern investorfinansiering. Håndbogens betragtninger afsluttes med det tidspunkt, hvor kontakt til en ekstern investor er
etableret. De forhandlinger samt juridiske og regnskabstekniske forhold, der ligger derefter, ligger uden for rammerne af denne håndbog.
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HVEM KAN BRUGE HÅNDBOGEN?

Håndbogen er hovedsageligt tiltænkt projekter, der tænkes helt eller delvist finansieret
gennem eksterne investormidler. Det handler således ikke om sponsorater, fonde eller
egenfinansiering gennem bank-, realkreditlån e.l., selvom disse i visse tilfælde kan indgå
som elementer af en finansieringsmodel. En investor er i denne optik en ekstern aktør,
som forventer et konkret udbytte eller afkast af sin økonomiske investering.
Håndbogen kan både benyttes af private iværksættere, turismevirksomheder og offentlige
myndigheder, der ønsker et overblik over investorprocesser og viden om, hvordan man
tilrettelægger en udviklingsproces bedst muligt for at have held med at tiltrække investormidler. Turismevirksomheder inkluderer i denne håndbog såvel attraktioner som hoteller,
feriecentre og lignende. Som nævnt findes i dag ikke mange eksisterende investorfinansierede virksomheder inden for turismebranchen. Af eksempler kan dog nævnes Tivoli
Friheden, Lübker Golf Resort, Ree Park, Himmerland Golf & Country Club og Lalandia. I
mindre målestok findes i andre brancher eksempler som fodboldklubber og lokale mikrobryggerier, som ud over traditionelle investorer til dels er finansieret via ”folkeaktier”.
Håndbogens primære målgruppe:
• Personen med en omfattende kommerciel idé, der er baseret på turisme, men som
mangler finansiering
• Eksisterende turismevirksomheder (f.eks. attraktioner, overnatnings- og spisesteder
m.v.), der ønsker at vækste og har behov for ekstern investorfinansiering
• Offentlige myndigheder, der ønsker at udvikle og understøtte kommerciel projektudvikling inden for turisme gennem et investorfinansieret projekt
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BESKRIVELSE AF PROJEKT- OG INVESTORTYPER
- Turismeprojekter baseret på investorfinansiering
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TO PARADIGMER (vækst vs tradition)

Der findes i turismebranchen grundlæggende to modsatrettede holdninger til vækst og
investering. Forskellene ligger i, hvordan man ser grundlaget for den økonomiske
bæredygtighed af et turismeprodukt. Man kan kalde det vækstbaseret bæredygtighed og
traditionsbaseret bæredygtighed.
”ENTEN VÆKSTER VI ELLER DØR!”
Kommerciel vækstattraktion (ses i udpræget grad i forbindelse med sommerlande og
andre forlystelsesattraktioner)
”HVIS VI VÆKSTER, DØR VI!”
Traditionsbåret og ”kvalitetsorienteret” nulvækstattraktion (ses i udpræget grad i
forbindelse med små badehoteller og mindre nicheattraktioner)

Kvalitetsorienteret nulvækstattraktion

Kommerciel vækstattraktion

”Hvis vi vækster, dør vi”

”Vi vækster eller dør”
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INVESTERINGSBEHOV OG PRODUKTLIVSCYKLUS

Forskellen mellem de to paradigmer for vækst i turismebranchen kan ses i lyset af
forskellige produktlivscyklusser. Hvor kommercielle vækstattraktioner, som
eksempelvis forlystelsesparker, ofte har en relativt kort cyklus, er denne længere
for traditionelle ”kvalitetsbaserede” turismevirksomheder.
Visse turismevirksomheder har altså et løbende behov for større investeringer,
hvor andres væsentligste investeringsbehov ligger i opstartsfasen. Attraktioner vil
typisk have et stort behov for løbende investeringer for at bevare attraktionskraften.

Produktlivscyklus som et udtryk for salgspotentiale over tid
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TURISMEBRANCHEN OG INVESTORER?

For overhovedet at kunne betragte eksterne investorer som en finansieringsmulighed er
det nødvendigt, at projektet har et tilpas stort økonomisk afkastpotentiale. Der er i dag
ikke mange traditionelle turismebaserede virksomheder, der har et sådant potentiale i sig
selv. Nogle vil endda hævde, at turismevirksomheder – specielt attraktioner – ikke egner
sig til investorfinansiering. Turismevirksomheder med succes har ofte indtjeningen flere
steder i værdikæden, såsom transport, overnatning, udlejning, restauranter m.v.
I forhold til mange andre brancher, hvor investorfinansiering er en naturlig del af
forretningsmodellerne, har turismebranchen nogle specielle forhold.

Specielle forhold i turismebranchen:
• Branchen er præget af mange små aktører uden fælles mål og midler
• Der er meget få investorfinansierede virksomheder
• Mange større aktører er selvejende institutioner, som er skabt og drevet af fondsmidler
og offentlige tilskud. Dette skaber i en vis udstrækning ulige konkurrencevilkår mellem
private kommercielle og selvejende/semi-offentlige aktører i branchen
• Den væsentligste del af omsætningen ligger i andre led i værdikæden end attraktionerne, eksempelvis transport, hotel, feriehusudlejning, restauranter etc. Faktisk er
det kun omkring 10% af den samlede omsætning, som findes i selve attraktionerne
• En succesfuld forretning på attraktionsområdet kræver betydelige årlige
geninvesteringer
• Branchen har en vis tiltrækningskraft af risikovillige investorer og mæcener på grund af
projekternes oplevelsesværdi og prestige
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ÅRSAGER TIL INVESTERINGER I TURISMEBRANCHEN

Der ses i turismebranchen tre grundlæggende årsager til at investere. Denne håndbog er
primært rettet mod projekter, der sigter mod vækst og derfor er nødsaget til at tiltrække ekstern
investorfinansiering:
Renovering for at vedligeholde markedsandel
En lang række turismevirksomheder investerer hovedsageligt i løbende renovering af deres
produkt for at vedligeholde omsætning og markedsandel. Dette er ofte tilfældet i hotel- og
restaurationsbranchen. Ofte er renoveringen traditionsbåren, og en udvikling af produktet ses
ikke som nødvendig for at sikre den fremtidige drift.

Udvikling for at vedligeholde markedsandel
Nogle turismevirksomheder er nødsaget til at udvikle produktet på baggrund af betragtelige
investeringer for bare at vedligeholde markedsandel og omsætning. Investering og udvikling
ses således som en væsentlig forudsætning for vedligeholdelse af en rentabel drift. Denne
type virksomheder er ofte oplevelsesattraktioner, som er afhængige af, at besøgende kommer
igen og får en ny oplevelse hver gang. Enkelte hoteller og feriecentre benytter også i
varierende grad denne forretningsmodel.

Udvikling for at vækste (det er disse projekttyper, denne håndbog primært omhandler)
Både private turismevirksomheder og offentlige myndigheder ser udvikling som et middel til
vækst. Det kan være i form af helt nye projekter såvel som udviklingsprojekter, der skal forøge
potentialet og markedsandelen af en eksisterende turismevirksomhed. Det er således ofte
udviklingsprojekter inden for etablerede private turismevirksomheder, nye barmarksprojekter
eller offentligt initierede udviklingsprojekter. Det er mest disse typer udviklingsprojekter, som
søger ekstern finansiering, idet man enten etablerer en ny virksomhed eller, som en del af
udviklingen, ændrer ejerforholdene og derved giver mulighed for at tilknytte eksterne
investorer.
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VÆKSTPROJEKTER MED EKSTERNE INVESTORER

Private udviklingsprojekter
Projekter hvor en privatejet turistattraktion ønsker at udvide og i den forbindelse har
behov for ekstern finansiering i form af investorer. Centralt for denne type udviklingsprojekter er, at der i forbindelse med udvidelsen og investorprocessen sker en ændring af
ejerforholdene, og at selskaberne drives på kommerciel basis.
Private udviklingsprojekter udspringer ofte af personlige interesser hos ildsjæle –
eksempelvis privatejede zoologiske anlæg, forlystelsesparker, sommerlande og
feriecentre.

Private barmarksprojekter
Projekter, der udspringer af en ny ambitiøs idé, der skal opføres på ”bar mark” uden
direkte relation til en eksisterende turismebaseret forretning. Det kan også være projekter,
der ikke er forankret i store fysiske anlæg, men som har omfattende turismerelaterede
aktiviteter som kommercielt forretningsgrundlag. Projekterne bæres ofte af en stor vision
og et stærkt engagement hos enkeltpersoner, men er specielt sårbare og risikable og
kræver derfor en meget grundig planlægning, strategi og organisation – eksempelvis
ferieresorts, større attraktioner o.l.

Offentligt initierede udviklingsprojekter
Projekter, hvor initiativtageren er det offentlige – ofte kommunen, da de fysiske arealer er
kommunalt ejede og ofte er under omdannelse fra en anden funktion.
Et typisk eksempel er mange af de danske havne, som i dag undergår en forandring med
lukning af store industrier, der bl.a. omdannes til kultur- og turismeformål. Ofte ses det, at
området omdannes i en samlet plan, men med mange forskellige delprojekter, hvoraf
nogle vil have behov for inddragelse af eksterne investorer.
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INVESTORTYPER I TURISMEBRANCHEN

Den individuelle entusiast:
Denne investor har typisk en faglig passion, som er grundlaget for investeringen. Passionen går
typisk forud for interessen i at skabe vækst og økonomisk overskud. Af samme årsag risikerer disse
projekter ofte at stagnere i deres udvikling.

Den lokalpatriotiske rigmand:
Denne investor er ofte (tidligere) lokal virksomhedsejer, som har skabt sin egen formue og ønsker at
bidrage til lokalsamfundet, samtidig med at han tjener penge. Oftest kommer investoren fra en helt
anden branche og går ind i storstilede projekter, som har udgangspunkt i investors egen idé. Realiseringen af idéen kræver dog ofte en betydelig medfinansiering fra anden side.

Developervirksomheder:
Store som små developervirksomheder er hele tiden på udkig efter nye projektidéer, som de kan
være med til at udvikle. En developer investerer ofte i en grund og står for byggeprojektet, men
sælger derefter projektet videre. En developer er derfor som udgangspunkt ikke interesseret i
langvarig drift, men mere i et hurtigt udbytte ved salg af projektet.

Den store (multinationale) virksomhed:
Store virksomheder investerer ofte i turismeprojekter, såfremt det kan forøge flowet i deres værdikæde. Det gør dem ligeledes i stand til i større udstrækning at kontrollere kvaliteten og indholdet i
værdikæden til gavn for kerneproduktet. Eksempler på dette er Stena Lines badeland ”The Reef” i
Frederikshavn og Color Lines hotel i Skagen. Store virksomheder investerer gerne på lokaliteter, hvor
der i forvejen er en tilstrømning af mennesker. Investeringen er således med til at udvide
attraktionspakken og dermed det kommercielle potentiale yderligere. Et eksempel på dette er
Lalandia i Billund.

11

INVESTORTYPER I TURISMEBRANCHEN

Den offentlige/selvejende virksomhed/fond:
Enkelte turismeprojekter er selvejende virksomheder, som ofte er startet på basis af offentlige tilskud
eller fondsmidler. Virksomhedens karakter gør, at man udnytter et eventuelt overskud til yderligere
investeringer i udvidelse af kerneproduktet – ikke til aktionærer. Der er stor forskel på, hvordan sådanne virksomheder bliver drevet. Nogle med stor investeringsvillighed, andre med mindre, som
derfor har en tendens til at stagnere. Ofte er kommunen initiativtager til projekterne. De fleste feriecentre var tidligere af denne type.

Pensionskasser, investeringsforeninger, venture- og kapitalfonde:
I sammenhængende forbindelse med større udviklingsprojekter ses også pensionskasser samt større
investeringsforeninger, -selskaber og -fonde som aktører. Her vil det enkelte turismerelaterede projekt
vurderes på lige fod med andre investeringsmuligheder. Institutionelle investorer vil dog formentlig
forlange et større afkast for projekter i turismebranchen på grund af branchens usikkerhed. Eksempler
på sådanne institutionelle investeringer ses i boomet af konferencehoteller i 1980’erne.
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GRUNDPRINCIPPER FOR INVESTORPROJEKTER

Inden man går i gang med tanker om et investorbaseret projekt, er det vigtigt at være klar
på, hvad man mener med investor. I denne håndbog bruges begrebet meget specifikt i
forhold til person, virksomhed eller juridisk enhed, som i princippet køber sig til en
løbende indtægt eller attraktivt udbytte ved et salg (exit).
En investor arbejder med nogle grundprincipper for at vurdere, om et projekt er værd at
investere i: afkastkrav, risiko og exit.

Afkastkrav betyder, at hvis en investor ønsker at tjene eksempelvis 7% på investeringen,
så vil han være villig til at investere 14.286 kr. for 1.000 indtægtskroner (1000/0,07).
Risiko er et spørgsmål om, hvor stor sandsynlighed/risiko der er for ikke at indfri afkastkravet. Jo større ubekendte et projekt indebærer, jo større risiko. For nogle investorer vil
investeringer i turismebranchen i sig selv betyde større risiko. Afkastkravet vil derfor ofte
være relativt højere.
Exit er et begreb, som specielt developere opererer med. Man ønsker at medvirke til at
udvikle et projekt for derefter at sælge aktiverne på et strategisk hensigtsmæssigt
tidspunkt. Afkastet ligger således mere i et kontant udbytte ved exit frem for en løbende
indtjening i projektet.

13

INVESTORPROCESSER
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PROCESSEN MOD INVESTERINGSMIDLER

Der er sjældent to investeringsprocesser, der er ens!
Hvert projekt har sin unikke karakter, personlige ressourcer, omverden og tid.
Kombinationen af aktører som idémand/developer, kommune, borgere og investor er altid
forskellig. Alligevel kan der være stor hjælp at hente ved at lære af, hvordan andre har
gjort.
Ofte indeholder de fleste investorprocesser de samme faser og delelementer, men det er
langt fra altid, at de kommer i samme rækkefølge. Dette afsnit af håndbogen beskriver en
række faser og delprocesser, som de fleste investorforløb gennemgår. I princippet er det
udviklingsforløb, som er generelle for alle udviklingsprojekter, men i denne sammenhæng
er der sat fokus på, hvor i forløbene det er vigtigt at tænke med investorbriller for i sidste
ende at få succes.
Sammen med en overordnet skitsering af projektfaserne præsenteres en række gode råd
indsamlet fra investorer og aktører, der tidligere har gennemgået investorprocesser.

”Mange aktører i den danske turistbranche
er stadig for uprofessionelle”
- Investor
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Faser

Idé

Strategi

Koncept

Investorkontakt

Aktiviteter

•
•
•
•

Idéudvikling i kommercielt perspektiv
Sparring med vigtigste interessenter og ressourcepersoner
Kommunikation og dialog med offentlige myndigheder
Initial markeds- og investeringsvurdering

•
•
•
•
•

Den rigtige organisering
Strategiske partnerskaber
Det offentliges rolle
Inddragelse af lokale interessenter
Finansiering af for-/udviklingsprojekt

•
•
•
•
•
•

Vision og kommercielt baseret koncept
Feasibility studie og fysisk planlægning
Dialog og accept fra vigtige interessenter
Vurdering af potentiale og tilpasning af koncept
Godkendelse på politisk eller ledelsesniveau
Udarbejdelse af samlet forretningsplan

• Udarbejdelse af Investorprospekt og teaser
• Identificering af potentielle investorer
• Indledende møder med potentielle investorer

Output

Idéskitse og kommercielt reality tjek

Strategi- og projektbeskrivelse

Forretningsplan og investorprospekt

Tilsagn om finansiering og plan for realisering
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UDGANGSPUNKTET: TJEN PENGE!

Idé

Strategi

Koncept

Flere udviklingsprojekter (specielt kommunalt drevne) mangler den første uformelle dialog
med de vigtigste kommercielle interessenter. Det er imidlertid her, der er mulighed for at
give de grundlæggende idéer et økonomisk og kommercielt realismetjek. Projekterne risikerer derfor ofte at ende som meget detaljerede koncepter uden kommerciel overlevelseskraft. Det er desuden ofte en fordel at få disse ting afklaret inden en offentlig debat,
som kan blive meget følelsespræget og uden økonomisk realisme.
Det er vigtigt at finde de personer, der har erfaring med og viden om udvikling og
drift af lignende projekter. Sådanne personer kan bidrage med nye vinkler og se
potentielle faldgruber. I denne fase vil man også med fordel uformelt kunne sparre med
visse investortyper til projektet, så man fra start har fanget deres interesse og opnår et
kendskab til, hvordan projektet kan blive relevant for dem. På den måde kan man i den
indledende fase få skitseret en mere konkret kommerciel idé, som forventes at kunne
realiseres. En tidlig inddragelse af de vigtigste interessenter er desuden med til at sikre
deres engagement og opbakning til projektet.
Det er i dialogen med interessenter, at man har mulighed for at give sit projekt et
økonomisk realismetjek. Holder idéen vand? Vil den kunne realiseres? Er der en reel
interesse for idéen blandt vigtige partnere og hos målgruppen?

Investorkontakt
”De fleste turismeprojekter har været båret af en
developer- tankegang i stedet for varig drift.
- Få driftserfarne folk med ind over fra starten!”
- Investor
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FÅ KOMMUNEN I ARBEJDSTØJET!

Idé

Strategi

Koncept

En del kommercielle aktører oplever dialogen med det offentlige som en stor udfordring −
og til tider som en hindring for investeringsprocessen. Det er formentlig sjældent ond vilje
fra myndighedernes side, men ikke alle kommuner er gearede til at håndtere og involvere
sig aktivt i kommercielle udviklingsprojekter. Her må man minde sig selv og myndighederne om, at det i høj grad også er det offentliges business, der plejes ved at skabe nye
virksomheder og derved et offentligt indtægtsgrundlag. Inddrag i videst mulige omfang
kommunen i idéudviklingen for at få gavn af viden, netværk, forankring og opbakning.
Inden da er det dog vigtigt at få afklaret eventuelle formelle barrierer for projektet som
eksempelvis fredningszoner og andre plan- og lovmæssige restriktioner.
Der findes eksempler på succesfulde investorprojekter, hvor succesen med tiltrækning af
investorer afhang af en meget tidlig uformel inddragelse og dialog med nøglepersoner fra
kommunen. En sådan tilgang resulterede i en meget aktiv kommunal deltagelse (også i
investorprocessen). Såfremt et projekt udvikles i samarbejde med en udvalgt kommunal
repræsentant på højt niveau, sikrer man den størst mulige synergi og opbakning. Man
skal huske på, at kommunens aktive deltagelse i investorprocessen er et væsentligt
element i at skabe tryghed hos potentielle investorer.

”Der var tre grundlæggende faktorer for vores succes med investorer:

Investorkontakt

•
•
•

Uformel visions og idéudvikling i en lille eksklusiv gruppe mennesker (en privat aktør,
kommunalchefen og erhvervschefen. Møderne fandt ofte sted i private rammer over en flaske
god rødvin
Kommunaldirektør og privat aktør gik sammen til potentielle investorer
Kommunen var meget aktiv, fleksibel og investeringsvillig i forhold til infrastruktur og tiltrækning
af øvrige interessenter, virksomheder, forretningskæder m.v.”
- Privat aktør og initiativtager til udviklingsprojekt i Åre (Sverige)
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PRIVAT BARMARKSPROJEKT I OFFENTLIG/PRIVAT REGI

Åre, Sverige
Før projektet

Efter projektet

Åbne hoteller

0

7

Åbne restauranter

1-3

23-25

Åbne butikker

4-6

46-48
I Åre gik direktøren for liftselskabet sammen med
kommunaldirektøren om at
udvikle vision og strategi for at
skabe liv i byen om sommeren.
Resultatet blev et feasibility
studie og køreplan for et nyt
oplevelseshotel på kommunens
mest attraktive grund.
Feasibility studiet blev i fællesskab præsenteret for en international investor, der udviklede
hotellet, mens kommunen var
ansvarlig for infrastruktur og
tiltrækning af øvrige services og
erhverv til at understøtte
attraktiviteten.
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VURDÉR MARKEDET NØGTERNT

Idé

Før man går videre med projektidéen, er det vigtig at foretage en initial markedsvurdering.
Den skal skabe en første pejling af de kommercielle elementer og aktører i forhold til
projektidéen. En stor del af dette arbejde kan foregå som desk research.
Nogle af de væsentligste elementer i denne vurdering er bl.a.
• Hvem og hvor stor er kunde-/målgruppen?

Strategi

• Hvilket behov udfylder projektidéen?
• Hvad er den normale betalingsvillighed for projektidéens indtægtsmuligheder?
• Hvem er konkurrenterne?

Koncept

• Hvilke værdikæder indgår projektidéen i?
• Findes der kommercielle samarbejdspartnere?
• Findes der sammenlignelige gode eksempler med kommerciel succes andre steder?

Investorkontakt

Som et af de første reality tjek bør man vurdere projektets forhold mellem investeringsbehovets størrelse og mulige afkast. En meget stor investering skal også kunne
give et meget stort afkast. Det potentielle afkast skal ligeledes være tilpas højt i forhold til
risikoen – ellers er projektet ikke interessant i et investorperspektiv.

”Fra starten fik vi nogen til at spørge gæsterne i området for at
kende markedet”
- Investor
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LAV EN VINDERSTRATEGI

Idé
Når de helt grundlæggende idéer og forudsætninger er afklaret, skal der tænkes strategisk.
Strategi er et spørgsmål om at overveje, hvilken tilgang man i projektet skal anlægge til en
lang række forskellige problemstillinger for at sikre, at man når i mål. I denne fase er det
meget muligt, at den indledende idé vil ændre sig radikalt i arbejdet mod at nærme sig et
kommercielt realistisk projekt.

Strategi

Denne proces involverer bl.a. dybere overvejelser over:
• Forretningsmodel (hvor skabes indtjeningen?)
• Organisation

Koncept

• Strategiske partnerskaber
• Involvering af offentlige myndigheder
• Inddragelse af lokale interessenter

Investorkontakt

• Finansiering af forprojekt

”Tiltrækning af store, private investorer til turistbranchen
kræver en ny forretningsmodel”
- Developer
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HUSKELISTE TIL STATEGIEN

Idé

Hvordan kan aktører i værdikæden involveres?
En investering foretages ud fra betragtninger om enten at skabe en selvstændig rentabel forretning
eller at skabe at skabe flow i værdikæden for andre aktiviteter. Et færgeselskab kan for eksempel
investere i attraktioner, der kan øge færgetrafikken, men som isoleret set ikke er en god forrentning.
En investering i et led i værdikæden er således sjældent lige så sårbar som en selvstændig forretning.
I nogle tilfælde kan man derfor se en øget risikovillighed i forbindelse med værdikædeinvesteringer.

Strategi

Hvem har erfaring med drift af samme type projekter?
I flere turismeprojekter er der ud over en investor brug for en operatør, som tager sig af den daglige
drift. For at få succes med en investor er det ofte nødvendigt, at operatørrollen er på plads.

Koncept

Investorkontakt

Hvilken investortype egner projektet sig til?
Der er forskel på aktive og passive investorer. En passiv investor har typisk en investeringsforening til
at varetage investeringerne, mens en aktiv investor selv tager beslutningerne om en given investering. Ofte er der i større investorprojekter tale om et konsortium eller en investorkreds frem for en enlig
investor. Investorkredsen kan være sammensat af vidt forskellige investortyper og med forskellige
dagsordner.
Hvordan kan historien om projektet fortælles for at øge prestigeværdien?
Specielt inden for turisme og kultur ses en tendens til, at visse projekter kan have så stor prestigeværdi, at investorers normale kriterier for god investeringsskik og risikovillighed til en vis grad
tilsidesættes. Det drejer sig ofte om projekter med internationalt tilsnit, som kan sættes ind i en større
historie.
”Mange idémagere og innovative mennesker
har umådelig svært ved at beskrive de
kommercielle elementer”
- Iværksætterrådgiver
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PENGENE TJENES I VÆRDIKÆDEN

Lalandia, Rødby
• 752 ferieboliger
• 7 restauranter
• Ca. 600.000 overnatninger om året
Lalandia i Rødby blev opført og
drevet som hotel i 1987, men gik
konkurs efter et par år. Nogle år
senere opkøbte erhvervsmæglerselskabet REKA feriecentret og
solgte samtlige 646 feriehus fra til
private. Pengene fra salget blev
investeret i at udvikle attraktioner
og faciliteter som badeland,
aktiviteter, restauranter m.v.
Selskabet står samtidig for udbygning og udlejning af feriehusene.
Lallandia tjener således penge i
alle led af turismens værdikæde
fra overnatning til underholdning,
bespisning.
I dag er feriecentret ejet af Parken
Sport & Entertainment
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SKAB EN STRATEGISK ORGANISATION

Idé

DEN RIGTIGE ORGANISATION ER AFGØRENDE FOR TILTRÆKNING AF INVESTORER

Strategi

De udviklingsprojekter, som tidligt får sat den rigtige organisation med de rigtige folk og en
klar strategi, er også dem, der overlever. Flere undersøgelser har vist, at et af de største
ubrugte potentialer til at finde de rigtige samarbejdspartnere er det interne netværk i
den kommunale organisation. Dette netværk er sjældent let tilgængeligt eller synligt og
kræver derfor ofte kontakt til en bestemt person i den kommunale administration, som har et
stort uformelt internt netværk.

”Der er én bestemt person i kommunen, der får tingene til at ske”
- Developer

Koncept
STRATEGISK ORGANISATIONSSAMMENSÆTNING

Investorkontakt

Det er vigtigt, at organisationen tilbyder de nødvendige kvalifikationer og roller, som er
påkrævet. Såfremt projektet skal driftes af en operatør (eksempelvis hotelkæde eller
managementselskab), vil det være essentielt at få denne med så tidligt som muligt. Det vil
garantere fokus på økonomisk realisabel drift og dermed yderligere minimere risikoen for en
investor.
En privat eller offentlig aktør, som ønsker at tiltrække investorer, vil ofte først og fremmest
blive vurderet på sin track record. Hvordan er deres investeringshistorik, og hvordan har
tidligere projekter eller virksomheder været håndteret. Involver personer i organisationen,
der kan sikre repræsentationen af en positiv track record.
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TÆNK ALTERNATIVE
ORGANISATIONSFORMER
OFFENTLIG-PRIVATE PARTNERSKABER

Idé

Strategi

Koncept

Investorkontakt

I udviklingsprojekter, der er igangsat i et samarbejde med en offentlig instans, kan organisationen struktureres som et OPP (Offentlig-Privat Partnerskab). Et OPP er typisk et
selskab, der er ejet delvist af eksempelvis en kommune og delvist af en privat virksomhed. En af fordelene ved OPP er bl.a. et samlet perspektiv på drifts- og anlægsøkonomi over en længere periode på omkring 20-30 år.
OPP er en ret ny organisationsform i Danmark og har indtil videre mest været benyttet i
forbindelse med byggeri og infrastruktur. Men i princippet vil formen kunne benyttes i
mange sammenhænge. I denne selskabsform er der bl.a. mulighed for, at kommunale
grundsalgspriser aktivt indgår i projektets rentabilitet. Op til en politisk godkendelse kan
det derfor være en god idé at have et overblik over de afledte økonomiske effekter –
eksempelvis arbejdspladser, person- og selskabsskatter, grundskyld m.v. I nogle tilfælde
vil man således kunne vælge at sælge/købe en kommunal grund billigt for at få
projektøkonomien til at hænge sammen og dermed tiltrække investorer. På sigt vil
kommunen i stedet kunne realisere de afledte kommunale indtægter i form af øget
turismeomsætning samt skatter og afgifter. I Sønderborg har man eksempelvis lavet et
havneselskab som et OPP samarbejde omkring bl.a. oplevelseshotel, kunsthal m.v.
STRATEGISKE PARTNERSKABER
Det er som sagt en speciel udfordring i turismebranchen, at en stor del af indtjeningen
ofte ligger forskellige steder i værdikæden. Det vil derfor være en stor fordel at indgå
strategiske partnerskaber med andre aktører i værdikæden, som vil kunne bidrage
og skabe troværdighed omkring projektet. Ofte vil værdien af strategiske partnerskaber udmøntes i eksempelvis fælles markedsføring, videndeling, integrerede produkter
etc. Forlystelsesparker som Legoland og Fårup Sommerland har eksempelvis
markedsføringssamarbejder med færgeselskabet Color Line.
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KOMMUNEN KAN GØRE FORSKELLEN

OFFENTLIG MYNDIGHED, SPARINGSPARTNER ELLER INITIATIVTAGER ?

Idé

Strategi

Koncept

Kommuner er både politiske og administrerende organer. Sommetider kan dette
forvirre i forståelsen af en kommunes handlinger og arbejdsgang. Det er vigtigt at være
opmærksom på, at en kommune således har to bundlinjer. Dels skal kommunen sørge for
økonomi og vækst, men den skal i lige så høj grad sikre sammenhængskraften blandt
borgerne. Et succesfuldt projekt skal sikre en fornuftig bundlinje i begge perspektiver.
Mange kommuner præsenteres ofte for projekter, som kræver deres deltagelse og
ressourcer. Jo bedre et forarbejde man har lavet, des større er sandsynligheden for at få
et godt samarbejde med kommunen.
For en investor er det vigtigt, at offentlige myndigheder er med på idéen og
allerhelst også på en eller anden måde er positivt involveret og aktiv i projektet.
Kommunens deltagelse kan blandt andet garantere en let arbejdsgang i myndighedsapparatet samt investeringer i nødvendig infrastruktur. For at en investor kan føle sig tryg,
er det således væsentligt, at projektet er funderet i en række stabile samarbejdspartnere,
der har været med fra start – ikke mindst det offentlige.
MASTERPLANER SOM OFFENTLIGT KOMMERCIELT REDSKAB

Investorkontakt

For en kommune, der selv ønsker at tage initiativ til udviklingsprojekter med kommercielle
perspektiver, kan det ofte være en fordel at arbejde med masterplaner frem for kommuneog lokalplaner. En masterplan (dispositionsplan) kan i højere grad illustrere helheder og
muligheder. Det er dog ekstremt vigtigt, at en masterplan er fleksibel og funderet i
kommercielt sunde overvejelser. Dette kræver ligeledes en tidlig involvering af
kommercielle interessenter.
”Uden masterplan vil vi ikke investere i området – det er for usikkert”
- Investor
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OFFENTLIGT STYREDE INVESTORPROJEKTER
Case: HafenCity, Hamborg

Offentligt styret udviklingsprojekt med eksterne investorer
Mål 2020-2030
• 12.000 indbyggere
• 40.000 arbejdspladser
• Attraktioner, hoteller, kontorer, butikker og boliger
Et af Europas største omdannelsesprojekter. Eksemplet kan
i sig selv ikke sammenlignes
med danske forhold, men
processen og organisationen
kan med fordel benyttes i
mindre projekter.
Kommunen har via et selvejende havneselskab udviklet
en detaljeret masterplan for området efter lukning af områdets
industri.
For at sikre kommerciel realisme i masterplanen ansattes en
direktør med omfattende developererfaring. Investorer tiltrækkes ved eksklusive og gennemtænkte infrastrukturelle rammer,
som finansieres gennem
grundsalg.
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INDDRAG LOKALE DEBATTØRER

Idé

Strategi

Adskillige turismeudviklingsprojekter er strandet på grund af manglende
opbakning eller modstand i lokalbefolkningen.
Det er vigtigt på et tidligt tidspunkt at sikre sig lokale ambassadører for projektet. En tidlig
dialog med udvalgte ressourcepersoner i lokalområdet vil deslige kunne hjælpe med at
udvikle projektidéen, så den ikke unødigt kommer i konflikt med stærke lokale interesser.
Væsentlige interessenter, som bør høres, inddrages og gøres til ambassadører, er bl.a.
personer, som er lokalt respekteret, repræsentanter for lokale borgergrupper og
organisationer samt aktive deltagere i den lokale samfundsdebat.
Interessenter og eventuelle modstandere af et projekt kan eventuelt involveres
aktivt i udviklingen af projektet, så det måske også kan drejes til deres fordel.
En beskrivelse af mulige afledte effekter som eksempelvis øget beskæftigelse, aktivt
kulturliv og kommunale indtægter kan indgå i inddragelsesprocessen.

Koncept

Investorkontakt

Også her bør kommunen eller erhvervsorganisationen kunne være behjælpelig med at
identificere relevante lokale interessenter og meningsdannere.
Eksempel: Et kommercielt udviklingsprojekt inddrog den lokale repræsentant for
naturfredningsforeningen til at udarbejde naturformidling som en del af projektets
oplevelsespakke.

”Vi har brug for at kende navnene på en håndfuld
betydningsfulde og aktive personer i lokalsamfundet”
- Developer
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ET GODT FORPROJEKT KOSTER

Idé

Strategi

Der skal i denne fase findes midler til et forprojekt, der skal belyse og beskrive projektet i
dybden og munde ud i et investorprospekt. Omfanget af forprojektet skal stemme overens
med de ambitioner, man har for projektet. Midlerne kan komme fra offentlige vækstmidler
eller private investorer med interesse i projektet. Uanset finansieringskilden vil der være
nogle målsætninger og krav, som projektet skal leve op til. Det er derfor vigtigt at have en
klar skitserende projektplan og projektbeskrivelse på dette tidspunkt.
Ofte er lokale eller regionale væksthuse og erhvervscentre de bedste til at vejlede
om udviklingsmidler, som ofte er rettet mod et lokalt geografisk område.
Igen er turismebranchen speciel, fordi der ikke er en lang række gode erfaringer med
kommercielle vækstvirksomheder, som på sigt skal kunne skabe et afkast til investorer.
Derfor findes sjældent specifikke vækstmidler målrettet kommercielle tiltag i turismebranchen.

Koncept

Eksempler på mulige finansieringskilder for udvikling:
• Regionale vækstmidler
• Fondsmidler rettet mod erhvervsudvikling

Investorkontakt

• Venture-fonde (eksempelvis SEED Capital)
• Banklån (evt. med vækstkaution fra f.eks. Vækstfonden)
• Deltagende virksomheder og partnere

”Forhåndsanalysen er afgørende
- ellers er det ikke seriøst!”
- Investor
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TÆNK KOMMERCIELT − FØR KONCEPTUELT

Idé

Strategi

Koncept

Investorkontakt

Alt for ofte bliver turismeprojekter båret af luftige idéer og til tider, uden at de
vigtigste kommercielle interessenter er blevet hørt og involveret. Man bliver let
grebet af arbejdet med at udvikle nye koncepter og idéer og glemmer det for mange lidt
kedelige arbejde med at sikre den kommercielle bæredygtighed.
I mange tilfælde vil en potentiel investor kræve at kunne ændre mere eller mindre frit i
projektet, så det passer til dennes behov og interesser. Konceptet skal derfor være
fleksibelt − men perspektivrigt. Forretningsmodellen skal derimod være velbeskrevet.
I denne fase vil det ofte være hensigtsmæssigt med en ekstern second opinion. Igen vil
dette være med til at begrænse risikoen for investor. Det vigtigste er dog at få beskrevet,
hvor og hvordan indtjeningen i projektet er mulig. Første skridt er derfor et tilstrækkeligt omfattende feasibility studie.
Et feasibility studie skal understøtte, og ses som baggrundsmateriale for, det senere
investorprospekt. Ud over de direkte økonomiske aspekter skal et feasibility studie også
beskrive konteksten for projektet, såsom konkurrenter, infrastruktur, markedspotentiale,
tilgængelig arbejdskraft, øvrige synergiprojekter etc.
En af de største udfordringer ved turismeprojekter er at lave realistiske forudsætninger som eksempelvis vurdering af tiltrækningspotentialet (hvor mange gæster/kunder
kan man forvente at tiltrække). Her er branchekendskab af største vigtighed. Personer
uden for branchen har ofte en tendens til at overvurdere forventningerne. Sørg for at få et
kritisk eksternt blik på forventningerne til projektets forskellige elementer i værdikæden.

”Der er kun én dagsorden: Tjen penge!”
- Investorfinansieret turismeaktør
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FEASIBILITY STUDIETS ELEMENTER

Idé
Et feasibility studie skal som minimum belyse:
• Anlægsbudget

Strategi

• Driftsbudget (specielt med fokus på behovet for geninvesteringer)
• Følsomhedsanalyse, der beskriver konsekvenser ved udsving i forskellige økonomiske
parametre
• Finansieringsbehov

Koncept

• Markedsanalyse (herunder indtjeningsniveau, prissætning og konkurrentanalyse)
• Benchmarking (hvor og hvordan placerer projektet sig i forhold til andre aktører på
markedet?)
• Beskrivelse af projektets kontekst (arbejdsmarked, infrastruktur m.v.)

Investorkontakt

• Risikovurdering (hvem påtager sig risikoen?)
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BESKRIV PLAN B

Idé

Strategi

Selv om det kan være svært og gør ondt, er det en god idé at overveje alternative anvendelser af de fysiske rammer, som man ønsker at opføre. En af de store usikkerhedsfaktorer for turismeanlæg er, at de ofte er svære at finde alternative anvendelsesmuligheder til. For banker, realkreditinstitutioner og i sidste ende også investorer vil det
minimere risikoen, hvis man kan se alternative udnyttelsesmuligheder, såfremt projektet
ikke går som forventet.
Udvikl og beskriv derfor gerne andre anvendelsesmuligheder, som de fysiske rammer vil
kunne bruges til. Dette er især vigtigt for realkreditinstitutioner, såfremt de skal bidrage
med en del af den samlede finansiering.

Koncept

Investorkontakt

Nogle investorer vil ikke være interesseret i at drive virksomheden på langt sigt.
Disse vil således ikke gå efter en løbende indtægt, men mere efter et kontant udbytte ved
at sælge deres andel af virksomheden på et strategisk rigtigt tidspunkt. Denne tankegang
er typisk for developere og venture-selskaber. Det kan derfor i nogle tilfælde være gavnligt at gøre sig overvejelser om, hvordan projektet kan facilitere en favorabel exit for en
investor eller developer. Her er det naturligvis vigtigt at overveje, hvilke aktører der vil
kunne overtage virksomheden og drive den videre.

”Vi skal vide, at investeringen ikke er helt tabt, hvis
projektet mislykkes”
- Realkreditinstitut
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FORRETNINGSPLANEN

Idé
Forretningsplanen er den samlede beskrivelse af de elementer, som er blevet belyst i de
tidligere faser. Den indeholder således både resultaterne af feasibility studiet og beskrivelser af koncept, finansieringsplan, organisation m.v. Skabeloner til gængse forretningsplaner kan bl.a. findes på diverse væksthuses hjemmesider.

Strategi

Koncept

Strategi − koncept − feasibilty
Forretningsplan

Investorkontakt

Investorprospekt
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HER FINDER DU INVESTORER?

Idé

En af de væsentligste hindringer for igangsættelse af nye projekter er ofte at identificere potentielle investorer. Ofte foregår dette via uformelle netværk. Der er imidlertid en række netværk,
som man aktivt må forsøge at udnytte i denne henseende. Man skal dog have in mente, at ikke
alle har interesse i at udlevere deres netværkskontakter, og det kræver derfor et omfattende
lobbyarbejde. Se de tidligere beskrivelser af investortyper i turismebranchen.

Strategi

• Den kommunale administration har kendskab og kontakt til investorer i lokalområdet. Det er
dog sjældent, at dette netværk er eksplicit, og det kræver derfor en stor indsats at få adgang
til denne meget store viden
• Banker formidler ofte projekter til investorer, hvis portefølje de har indgående kendskab til

Koncept

• Corporate finance-virksomheder, der arbejder professionelt med kapitaltilførsel og virksomhedsoverdragelse
• Ejendomsmæglere har ofte et godt kendskab til økonomiske bagmænd til større projekter
• Developere har et indgående kendskab til investorer, som de bruger i deres arbejde.
Developere fungerer ofte selv som investorer på et tidligt stadie af projekterne

Investorkontakt

• Rådgivende ingeniører har ofte kendskab til investorer til større projekter – men ikke altid den
direkte kontakt
• Erhvervsråd og eventuelt handelsstandsforening er typiske aktører i netværk mellem
erhvervsfolk og investorer.
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3 NIVEAUER AF INFORMATION

Idé

Strategi

Koncept

Investorkontakt

Den første kontakt til en potentiel investor er som ofte en telefonisk henvendelse og efterfølgende fremsendelse af en såkaldt ”teaser”. Det er en præsentation, som på et par sider
forklarer det helt grundlæggende om projektet med fokus på konceptet og de økonomiske nøgletal. Teaseren skal give den første interesse og signalere seriøsitet samt
give et indtryk af afkastmulighederne, finansieringsbehovet og projektgruppen.
Hertil kommer et egentligt investorprospekt, som er en længere præsentation af de
bagvedliggende forudsætninger, som er blevet belyst i forretningsplanen.
Investorprospektet går således skridtet videre og uddyber de facts, som er præsenteret i
teaseren. Afhængigt af, hvilken type investor man går efter, bør investorprospektet
prioriteres i forhold de elementer, der er vigtige for investoren, hvad enten det er
konceptets afledte effekter, sandsynligheden for højt afkast eller lav risiko.
Det er naturligvis vigtigt, at projektet præsenteres på en levende måde, så dets
perspektiver bliver synliggjort. Læg vægten på de parametre, som er vitale i forhold til
kommerciel succes. Selvom det lyder fortærsket, så betyder det grafiske udtryk altid rigtig
meget for førstehåndsindtrykket. Et ambitiøst projekt skal også præsenteres ambitiøst
– men det redder ikke et dårligt projekt!

Teaser
Prospekt
Forretningsplan
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TAG VENNERNE MED

Idé

Strategi

Koncept

Investorkontakt

Der er flere eksempler på, at det er en væsentlig fordel, at de vigtigste interessenter i
projektet deltager på mødet. I denne sammenhæng kan det i flere tilfælde være offentlige
myndigheder f.eks. I form af kommunaldirektør, teknisk chef e.l., som for investor er med til
at garantere projektets realiseringsmuligheder og opbakning. Ligeledes vil tilstedeværelsen
af eventuelle fageksperter i visse tilfælde være en fordel.
Det er vigtigt, at man til mødet med en investor er afklaret med, at projektet formentlig skal
justeres og ændres efter investorens interesser. Brug derfor også de indledende drøftelser
med eventuelle investorer til at få input til, hvordan projektet kan optimeres.
Ofte kan initiativtagere eller ophavsmand til projektidéen være bange for at afgive ejerskab
til investor. Den endelige ejerskabsstruktur vil først være på plads, når en aftale er indgået
med en investor. Det er vigtigt at være afklaret med, at man kan være nødt til at give
væsentligt køb på bestemmelsesretten. Er man bevidst om dette fra starten, kan man sikre
sig, at det ikke bliver en forvirrende forhindring i forhandlinger med potentielle investorer.
I sidste ende handler succesfulde investormøder ofte om god kemi og om, hvorvidt
investoren får en god fornemmelse for projektet og dets partnere. Den indledende
proces med en investor kræver således også en kreativ og improviseret arbejdsgang, hvor
man hurtigt kan ændre på nogle af forudsætningerne for projektet for at finde fælles
fodslag.

”Det vigtige i mødet med en investor er
troværdighed, kemi og track record”
- Investorfinansieret attraktion
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Held og lykke !
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DE VIGTIGSTE TRIN!

1.

Undersøg som det første formelle barrierer og restriktioner; fredningszoner, bygningskrav etc.

2.

Inddrag nøgleinteressenter og videnspersoner i idéudviklingen – også gerne folk i kommunen

3.

Tænk forretningsstrategi i et investorperspektiv: afkast, risiko, exit m.v.

4.

Beskriv, hvilke værdikæder projektet indgår i – involvér dem

5.

Indtænk løbende geninvesteringer for at vedligeholde/udvikle attraktiviteten

6.

Vurdér projektgruppens historiske performance – den er vigtig for investor

7.

Lav et feasibility study, der skal analysere og beskrive de vigtigste elementer for projektets
økonomiske bæredygtighed. Sandsynliggør, at projektet kan driftes.

8.

Lav en ”teaser” og et investorprospekt med de vigtigste detaljer fra feasibility study og
forretningsplan

9.

Find adgang til potentielle investorer via forskellige netværk

10.

Involvér vigtige interessenter i investormøder
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