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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:
På den engelske marked er indsatsen koncentreret om deltagelse på den store World
Travel Market (WTM-messen) i London i starten af november 2016.
World Travel Market i London er den førende globale begivenhed for rejsebranchen, hvor
købere og sælgere mødes og udveksler kontakter og laver forretninger.
På messen mødtes Samson-Travel med følgende turoperatører:
•

Wonderful Wanderings fra Belgien

•

Baltic Travel Company fra England

•

ScanAm World Tours/Sacndinavian Travel fra USA

•

ScanAdventures fra England

BAGGRUND:
•

Region Nordjylland har 3 pct. af de britiske turister i Danmark

•

Antallet af britiske overnatninger i Danmark er steget i perioden 2010-2016

•

Adgang til Wifi har stor betydning når de britiske turister vælger overnatningssted

•

Kyst- og naturturisme udgør ca. 18. pct. af de britiske overnatninger. Resten er storbyferie

•

Langt de fleste af de britiske turisters overnatninger sker på hoteller. Dernæst kommer
feriecentre og vandrehjem.

•

Både Aalborg og Frederikshavn har et stigende antal britiske overnatninger

BREXIT giver måske udfordringer
- det bliver måske dyrere for de britiske turiser at rejse til EU-lande
- administrativt mere bøvlet..?

BAGGRUND:
Storbritannien placere sig som
nr. 5 på listen over udenlandske
markeder med flest kyst- og
naturovernatninger i Danmark.
I 2015 foretog briterne godt
150.000 overnatninger ved kystog natur Danmark.
Det svarer til 1. pct. af de
udenlandske overnatninger i kyst
og natur Danmark.

*Kilde: VisitDenmark

Udvikling fordelt på de fire storbyer
Indeks: 2008=100

BAGGRUND:
Set over hele perioden 20082015 er antallet af britiske
storbyovernatninger i Aarhus,
København og Aalborg steget.

*Kilde: VisitDenmark
Note: diagrammet indeholder både ferie-og erhvervsovernatninger.

ENGELSKE OVERNATNINGER I NORDJYLLAND:
2014

2015

Procentvis ændringer
2014 -2015

2016 (til og med
november)

19.351

23.301

17%

23.138

903

1.050

14%

978

2.798

2.251

-24%

2.573

Vandrerhjem

446

1.247

64%

662

Lystbådehavne

125

128

2%

78

0

0

-

Offentliggøres april 2017

23.623

27.977

16%

27.429

Hoteller
Feriecentre
Camping

Feriehuse
Total

Kilde: Danmarks statistik og VisitDenmark

Situation: Antallet af engelske overnatninger steg med 16 pct. fra 2014 til 2015. Væksten var størst på hoteller (17 pct. ) og
vandrehjem (64 pct.) De foreløbige tal for 2016, tyder på status quo for 2016.

ENGELSKE OVERNATNINGER I DANMARK
2014

2015

Procentvis ændringer
2014 -2015

2016 (til og med
november )

Hoteller

606.548

678.898

11%

678.062

Feriecentre

18.782

24.332

22%

30.180

Camping

36.777

27.539

-33%

28.956

Vandrerhjem

49.804

74.866

33%

81.651

Lystbådehavne

7.189

7.260

1%

6.774

0

0

-

0

719.100

812.895

11%

825.623

Feriehuse
Total

Kilde: Danmarks statistik og VisitDenmark

Situation: Antallet af engelske overnatninger steg med 11 pct. fra 2014 til 2015. Størst var væksten på vandrerhjem (33 pct. ) og
hoteller (11 pct.). De foreløbige tal for 2016, tyder på en lille fremgang i 2016.

REJSEBUREAUER DER ER INDHENTET VIDEN FRA
Der er indsamlet viden fra samtaler med fire operatører på WTM-messen i London:
1)
2)
3)
4)

Wonderful Wanderings
2) Baltic Travel Company
3) Scandinavian Travel
4) Scanadventures

Baltic Travel Company
Eksempel på produkter
fra Danmark

Baltic Travel Company
Eksempel på Fly-Drive
produkter fra Danmark

KONKLUSIONER:
Overordnede indtryk af mulighederne i destinationen:
Der er stor interesse for samarbejde om udvikling af oplevelsespakker.

Fremadrettede perspektiver
• Ifølge Samson Travel er der potentialer i øget samarbejde om udvikling af
oplevelsespakker målrettet engelske/britiske turister i Nordjylland.
• Man skal arbejde for at udnytte Norwegians billige afgange bedre end man
gør i dag. Eventuel find inspiration i cykelturisme-pakker i VisitNordsjælland.
• Gode muligheder for Short-brakes (torsdag – søndag).
• Man skal arbejde mere med, hvilke temaer der er mest relevante for short
brakes. Det kunne være nicheområder som eksempelvis Ornitologi, MTB,
vikinger eller andet.
• Mulighed for pakker i samarbejde med Norge eller Sverige. Både mulighed
for ankomst og afgang fra Nordjylland.

