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Incoming North Denmark
Aalborg Lufthavn, Business Region North Denmark og VisitNordjylland investerer gennem
Incoming North Denmark i markedsafsøgning, destinationsmarkedsførings-aktivitet og
profilering af Nordjylland som en turist, erhvervs- og investeringsdestination.
Formålet med Incoming North Denmark er, at undersøge mulighederne for etablering af et
Incoming bureau i Nordjylland. Ved besøg på udvalgte internationale markeder skal Incoming
North Denmark undersøge mulighederne for at tiltrække 30.000 nye flygæster fra
internationale destinationer til Nordjylland.
Hensigten med Incoming North Denmark er således af bidrage med ny viden og en
identificering af internationale vækstpotentialerne i en række europæiske og oversøiske lande
som kan anvendes af interesserede samarbejdspartnere og i forhold til udarbejdelsen af en
handlingsplan for destinationsmarkedsføring af Nordjylland.

DATAINDSAMLING:
De kvalitative interviews og spørgeskemaundersøgelsen blev foretaget på en tur til USA
medio oktober 2016.
I samarbejde med VisitDenmark´s kontor i New York, var Samson Travel på besøg i USA og
besøgte 3 forskellige turoperatører, som alle på forhånd havde vist interesse for det
nordjyske projekt.
Tour operatører:
• Road Scholar - Boston
• Grand Circle Travel
• Colette Tours

BAGGRUND:
•

De amerikanske turister besøger i stigende grad Nordjylland

•

Mange amerikanere se Norden/skandinavien som ét. Det er både en styrke
og en udfordring for en afgrænset destination som Nordjylland

•

Rammevilkår og faciliteter af høj kvalitet er en forudsætning for at tiltrække
amerikanske turister

*Kilde: VisitDenmark

AMERIKANSKE OVERNATNINGER I NORDJYLLAND
2014

2015

Procentvis ændringer
2014 -2015

2016 (til og med
november )

6.820

11.169

38,9%

11.651

Feriecentre

317

185

-71,4%

1.253

Camping

663

561

18,2%

604

Vandrerhjem

118

117

-0,9%

198

Lystbådehavne

5

16

68,8%

3

Feriehuse

0

0

-

0

7.923

12.048

34,2%

13.709

Hoteller

Total

Kilde: Danmarks statistik og VisitDenmark

Situation: Antallet af amerikanske overnatninger er stigende med samlet 34,2 pct.
De foreløbige tal for 2016, viser en lille fremgang på det amerikanske marked.

AMERIKANSKE OVERNATNINGER I DANMARK
2014

2015

Procentvis ændringer
2014 -2015

2016 (til og med
november)

442.579

522.216

15,2%

526.655

Feriecentre

8.473

12.918

34,4%

12.676

Camping

3.198

2.990

-7,0%

3.228

Vandrerhjem

27.380

36.650

25,3%

55.244

-56,5%

937

Hoteller

Lystbådehavne
Feriehuse
Total

1.036

662

0

0

-

Offentliggøres april 2017

482.666

575.436

16,1%

598.740

Kilde: Danmarks statistik og VisitDenmark

Situation: Antallet af amerikanske overnatninger er stigende med samlet 16,1 pct.
De foreløbige tal for 2016, viser en lille fremgang på det amerikanske marked.

VIDEN FRA BESØG HOS AMERIKANSKE REJSEBUREAUER
Til det følgende er der indsamlet viden fra bureauet Road Scholar.
MÅLGRUPPER
• Primært parferier og storfamilieferier.
GÆSTERNES MOTOVER FOR AT REJSE
• Strand, kyst, særlige naturområder, f.eks. nationalparker.
• Også fokus på kulinariske oplevelser
ÅRSAG TIL BUREAUETS INTERESSE FOR NORDJYLLAND
• Kunderne efterspørger det
• De kan se en trend i markedet og mener at tiden er moden til teste nye markeder
• De har gode erfaringer fra lignende markeder

Svarmuligheder vedr. målgrupper
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Rejsende alene
Familieferie, forældre og børn
Storfamilieferie, forældre, børn og børnebørn
Familieferie, flere familier sammen
Bedsteforældre på rejse med børnebørn
Ven/venindeferie
Parferie (2 personer)
Parferie, 2 par eller flere der rejser sammen
Grupperejser (5-25) (herunder incentive og firmature)
Grupperejser (25 og opefter) (herunder incentive og firmature)
MICE (Meetings, incentives, conferencing, exhibitions)
Lgbt-segmentet (det er muligt for homoseksuelle at blive gift i Danmark)
Anden type ferie

Svarmuligheder vedr. rejsemotiver
0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ro og fred
Strand og kyst
Særlige naturområder, fx nationalparker
Sportsaktiviteter: hesteridning, MTB, mv.
Vandsportsaktiviteter: surfing, kajak, roning mv.
Kulturattraktioner fx museer, udstillinger, kulturevents
Forlystelsesparker
Kulinariske oplevelser
Shopping
Andet

ØVRIGE RELEVANTE FORHOLD:
Forhold

Svar

Forventet varighed af ophold i Nordjylland

2-7 overnatninger

Overnatningsformer

Hoteller 3-5 stjerner

Kræves der visum

Ja

Direkte flyforbindelse til Nordjylland

Nej (men der arbejdes på direkte
afgange)

Kilde: spørgeskema til Road Scholar

Kommentarer:
•

Der er stor spredning i det forventede antal overnatninger i Nordjylland fra de amerikanske gæster. En forklaring kan være, at
amerikanske gæster enten bliver i Nordjylland i hele ferien og dermed tager mange overnatninger. Eller også er Nordjylland
en del af en større Norden/Europa-tur for de amerikanske turister.

•

Der efterspørges hoteller i den øvre ende af skalaen

MULIGE REJSE-PAKKER:
På baggrund af den viden der er indsamlet fra Road Scholar bureauet kan der udledes
følgende om de nordjyske testpakker på turismeområdet:
Pakker med stort potentiale:
SKAGEN-PAKKEN

Fælles udviklingsvilkår for pakkerne

VESTERHAVS-TUREN

En af udfordringerne er at få de amerikanske gæster til at
blive flere dage i Nordjylland. I øvrigt at en vigtig
forudsætning direkte konkurrencedygtige flyfirbindelser

Pakker med begrænset potentiale:
FAMILIE-TURER
Niche-pakker:
VIKINGER

Der ligger en mulighed i at etablere pakke-rejser målrettet
temaet vikinger. Kan det eventuelt kombineres med
naturoplevelser kunne her være en spændende mulighed.

KONKLUSIONER:
Overordnede indtryk af mulighederne i destinationen:
USA er en spændende destination med mange købestærke turister.

Oplevelsespakker
Der vurderes at være potentiale i både Skagens- og Vesterhavspakken overfor
amerikanske turister. Yderligere er der et muligt nichemarked i temaet vikinger, hvor
der kan udvikles nye relevante oplevelsespakker. Mulighed i en revitalisering af
Rebild-festen?

Fremadrettede perspektiver
Der skal arbejdes med rammebetingelserne for at sikre nem adgang til Nordjylland
og for at sikre faciliteter af høj kvalitet på destinationen.

