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Forbrug, rigdom og ferie

 Rigdom giver muligheder for ferie, og når 

befolkningen i verden når middelklasseniveau, 

så begynder de at rejse og holde ferie

 Typisk først indenrigsrejser, så udenrigsrejser

 Ferie i den vestlige verden i dag og fremover =

 Rettighed og nødvendighed som menneske og 

familie

 Ferie i nye middelklasselande – tegn på rigdom 

og status. Signal her går det godt!
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Feriemarkedet

 Utroligt knyttet til økonomi og rigdom

 Ferie skal man have

 Dernæst indhold, form og præferencer 

 Camping er lige resten af feriemarkedet præget 

af højere og større krav til udstyr, vognen, 

omgivelser, stedet, oplevelser og muligheder i 

området.

 En særlig destination med særlige tilbud og 

muligheder –ellers er vi ikke interesserede



Camping  

og interesser 

 Typisk mest engageret i de foreninger og 

områder, som berører os selv eller familien

 Nogle shopper rundt og hopper hurtigt videre

 Tilbud – nemme at gå til og prøve uden at det 

forpligter. (Camping)

 For andre er det en livslang kærlighed, 

interesse og fællesskab uanset alder og social 

 baggrund

 Det kan være kvæg, camping, whisky, hunde 





Camping – mest egne 

borgere –dog forskel



Danmark 

 5,5 mio. danskere

 Ca. 416 campingpladser

 2,7 % af EU’s overnatningskapacitet indenfor 

Camping

 71, 8 % af kollektive overnatningssteder

 Flest dansker på pladserne, dernæst 

Nordmænd og Hollændere



Kilde: Danmarks Statistik, 2013

Befolkningsudviklingen
Danmark 2013-2023

Den Sølvgrå Tsunami i DK og Europa
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Sverige (2008)

 9,5 mio svenskere 

 Mere end 100 campingpladser

 4, 7 % af EU campingskapacitet

 63,5 % af alle kollektive 

overnatningsmuligheder i landet

 Allemandsretten giver enhver lov til at færdes 

næsten overalt i den svenske natur.

 24 timer på rasteplads med camping og camper 



Befolkningsudviklingen
Sverige 2013-2023

-40% -20% 0% 20% 40% 60%

0-4

5-9

10-14

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

70-74

75-79

80-84

85-89

90-94

95-99

Kilde: Statistika centralbyrån, Sverige, 2014



Norge

 5,1 mio. forventer stor vækst  

 ca. 947 campingpladser 

 64,9 % af alle kollektive 

overnatningsmuligheder 

 Fald fra 2013 til 2014 på 15.000 overnatninger

 Primært Nordmænd, så Danskere, Hollændere 

og tyskere.

 Allemandsretten 



Befolkningsudviklingen
Norge 2013-2023

Middelprognosen
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Kilde: Statistisk Sentralbyrå 2013



Holland

 16. mio hollændere

 2358 campingpladser

 7,2 % af alle campingkapacitet i EU

 60 % af al kollektiv overnatningsmuligheder i 

landet 

” Kendt som de store campister” 



Kilde: Centraal Bureau voor de Statistiek, Netherlands, 2014

Befolkningsudviklingen
Holland 2013-2025
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Frankrig

 Nr. 1 i Verden mht. udenlandske ankomster og 

turistforegangsland 

 Turisme udgør ca.  7 % af BNP ( DK- 3 %)

 65 mio. franskmænd

 7.981 campingpladser

 64, 3 % af kollektive overnatningsmuligheder

 36 % af totale campingkapacitet i EU



Kilde: Population Division of the Department of Economic and Social Affairs of the United Nations Secretariat, 2012

Befolkningsudviklingen
Frankrig 2015-2025
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UK

 63 mio. englændere

 4701 campingpladser

 36% af alle kollektive overnatningsmuligheder



Kilde: Office for National Statistics, UK, 2014

Befolkningsudviklingen
England 2013-2023

-40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

0-4

5-9

10-14

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

70-74

75-79

80-84

85-89

90-94

95-99



Tyskland 

 80 mio. tyskere

 Ca. 2718 pladser 

 8,2 % af EU’s campingkapacitet

 26 % af kollektive overnatningsmuligheder 

 Vækst i turisme især de store byer 

 4,5 % af BNP



Befolkningsudviklingen
Tyskland 2013-2023
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Landegrupper og camping 

segmenter

 Ulighed i indkomst og social gruppe 

 De mere lige lande = den brede middelklasse

 DK, Sverige, Norge og Sverige

 Mellemgruppen - stor middelklasse og en 

mindre overklasse
 Holland, Tyskland og Frankrig

 Over og underklassen og middelklassen

 Italien, UK, Grækenland og Italien 



If you want loyalty - go 

buy a dog  
(A student , London College of Fashion)



Livets nye faser og 

feriemønstre 
http://www.americangirl.com/stores/location_ny.php
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De seks generationer:  

værdier, teknologi og 

forbrug 
Baby Boomers

Den store under og 
efterkrigsgeneration:

40-tallister, 68-generation

Fra mangel til overflod

P-pillen, rejsegrammofon

Født 1940-54

Generation Jones

Nyopdaget generation 

stor generation, 

”Jones”, fordi de er 
almindelige 

Stereoanlægget

Født 1955-66

Generation X

Nå-generationen

Den lille efter p-pillen 

Selvcentrerede, selv-
optagne, udadvendte

Videoen

Født 1967-77

Generation Y

Den mindste generation 

Kvinder ud på 
arbejdsmarkedet

Pc, mobiltelefon 

Født 1978-89

Generation Z
Mellemkrigsgeneration

Stor  familieværdier

Projekt- og curlingbørn

Digital natives

Født 1990-2001

New Millenium

Efter 9-11 generationen

Kulturel homogen.

1. verdensborgergen.

Wi–Fi (Wireless internet) 

Født 2002 -



Babyboomers 

født 1940-54

 Den store efterkrigsgeneration – 68’erne. Født i en 

periode med mangel og afsavn.

 Teknologi: p-pillen og TV – apparatet, og telefonen.

 Første brug det hele generation 

 Sundhedsduksene – Nuets kraft 

 Stor disponibel indkomst til egne behov

 Samvær og gode oplevelser nu og i nær fremtid, det vil 

vi meget gerne bruge penge.



Jones og X’erne som 

forbrugere

 Bevidste og kyniske forbrugere, ikke loyale mod 
butikker og  virksomheder - Nytteperspektiv

 Nogle især de yngre finder det gerne via nettet til de 
billigst mulige pris og på trendsale, E- bay og andre med 
vintage el. brugt

 Det må gerne signalere status og penge, designmøbler, 
tøj, biler og huse, og supplere det perfekte liv.

 Det designede og iscenesatte campingliv – pladsen, 
vognen og alle de fede udstyr 

 Forbrugsmetoder – nogle digitale og klarer alt over 
nettet, og andre mere som Babyboomers



Mobil Digital Now or 

invisible in 2020

http://www.mobilesniche.com/wp-content/uploads/2012/04/iphone_4_apps-400x376.jpg
http://www.mobilesniche.com/wp-content/uploads/2012/04/iphone_4_apps-400x376.jpg


• Næsten født og lever on-line!

• Fuldblodssocialiseret til den Personlige og Individuelle

tilgang. 

• Den digitale indgang til nyheder, kultur, informationer,  

shopping, restaurant, ferie, chatting, spil, musik ( 

multitasking)

• Sharing, rating og tracking  = dyrke venskaber og føle i 

live. www.youtube.com, og www.facebook.com, 

www.instagram.com og www.snapchat.com

• Mobil = kontakt til verden, venner og familie

• Største indkøbs og informationsplatform i fremtiden !  

http://www.youtube.com/
http://www.facebook.com/
http://www.instagram.com/
http://www.snapchat.com/


Kundeservice

• Mange forskellige kunder (køn, alder, 

nationalitet, generation)og ønsker til service og 

måde at kommunikere 

• Knivskarp organisering af åbenhed og 

parathed til at yde den optimale service for den 

enkelte kunde 

• På den måde, som den enkelte foretrækker !

• Den optimale personalized service er den  

rigtige tilgang og svar fra jeres side !



Forhandlere af 

campingvogne 

 B2B – I er dybt afhængige af deres salg og 

salgstale i forhold til jeres produkter

 Erhverv- Private (voksende)

 Hvordan sikrer I, at de sælger jeres produkt(er) 

 De møder kunderne og kender deres 

spørgsmål, ønsker og valg

 Hvordan sikrer I jer denne viden løbende, så I 

kan agere hurtigt, når forbrugernes ønsker 

skifter ? 



Campingpladserne

 Messer, Show rooms, salgstande for 

campingvogne og jeres fortelte mv.

 Anbefaling – og naboen har fået nyt fedt 

opbevaring eller tilbehør

 Det må jeg også have?

 Hvordan sørger I for at det sidste nye smarte 

fortelt, tilbehør mv. altid kan ses og besigtiges 

på alle campingpladser!





2025 -Middelklasser



http://www.dr.dk/tv/se/historien-

om/historien-om-campingvognen-

2/#!/

Hvad kan vi lære af historien?
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