


Intro.

 1. workshop - feriemønstre, markeder, og nye 

potentielle markeder.

 2. workshop – fokus på kunder demografi, 

præferencer, kultur, værtspar og forhandlere.

 3. Workshop – Ny viden om kunder, marked og 

trends, hvordan kan den bruges?

 Dialog med jer under min præsentation 

 Opsummering  til sidst.



Foreløbig tidsplan 

 9.00 – 10.30 – Oplæg og dialog 

 10.30 -10.45 –pause.

 10.45 – 12.00- Oplæg og dialog

 12.00 -12.15 – pause.

 12.15 – 13.00 – Oplæg og dialog



Fremtiden ??

 Præsentation af os til workshoppen, baggrund, 

faglighed mv. indenfor området

 Hvilke tendenser mener I hver især får 

betydning for camping og jeres marked, når vi 

ser 5 til 10 år frem?

 Marianne skriver ned på flipover, så har vi 

materialet de næste 2 gange.
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Privat forbrug 
(Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.)

Sikker vækst på 10 år
Mængdeindeks

Forbrugertillidsindekset





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!



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



Source: Survey on the atttitudes of 

europeans toward Tourism, European 

Commission, march 2009

1. Purpose : Recreation 



Megatrends  med betydning for ferie og 

feriemønstre



Rigdom 

og Sundhed

• Det moderne rige menneske er på konstant jagt 

efter evig frelse. 

• Vi vil gerne kontrollere det,  vi frygter  allermest 

sygdom og død 

• Sundhed i familien, kultur, natur, fritiden og 

arbejde som den store megatrend

• Kosten – varer og muligheder ved og på 

campingpladsen

• Muligheden for at bevæge sig, grydeklare 

tilbud og ruter til voksne og børn 



Globalisering og 

kultur/fritid/historie

• Globalisering i form af uddannelse, arbejde og 

turisme mere kulturel udveksling end i dag 

• Fremtidens unge og børnefamilier er digitale 

indfødte verdensborgere. 

• Kulturforståelse, kultur og fritid skabes  og 

forbrug af kultur og fritid sker mange steder i 

verden.

• Vi har stadigvæk kulturkatedraler, men kultur i 

mellem mennesker, kultur i byen, rummet, i 

klubben, verden, i bussen, 



Ny og bedre digital infrastruktur og ny 

teknologi  er strategisk afgørende i alle 

sektorer.

Det skyldes; 
 Arbejdet med digitale data og informationer  er 

hastigt voksende 

 Voksende behov for udveksling af data og 

kommunikation af hensyn til sikkerhed, bedre og 

mere service,  større produktivitet og effektivitet

 Rapportering, kvalitetssikring  og evaluering– øget 

dokumentationskrav både  offentligt og privat 

virksomheder.

 OECD – Big Data – lig med 5 – 6 % større indtjening 

og 20 % reduktion af omkostninger i det offentlige 



Internt

• Kundedata

• Webprofiler

• Salgsoplysninger

• HR-fortegnelser

• Finansdata

• Lagerdata

Eksternt 

Ustruktureret

• Mobiltelefondata / GPS

• Rejsehistorik

• Boligdata

• Befolkningsdata

• Virksomhedsdata

• Landkortdata

• Google+

• Facebook

• Twitter

• Instagram

• Pinterest

• Eksterne sensor-data

• Onlineforummer

• RSS-feeds

• SharePointdata

• Sensordata

• Tekstdokumenter

Big Data:

Fire slags data

Struktureret



Ny Teknologi 

og virksomheder

 Teknologi og digitale systemer styrer produktion, 

kommunikation, salg, indkøb og kunderelationen  

 Teknologien bliver moden – det betyder, at den 

forsvinder som noget synligt. Digital = normalt

 Teknologi, nye software som forbinder og integrere, 

tracker systemer og forbindelser er vejen frem

 Ny teknologi skal udvikles i virksomhed, marked, og 

situation, ellers giver det ikke mening.

 Smarte byer med real time data f.eks. Om trafik, smog 

og andet og smarte løsninger og sensorer, 

informationer, leg og læring rundt i byens rum



De nye mangelvarer:

Den nye luksus

 Tid: Afkobling, have tiden til sin egen rådighed

 Opmærksomhed

 En luksus at være massemedie-fri – at kunne være fuldt 

sammen med et andet menneske

 Rum og plads

 Udfoldelse, der hvor ingen andre kommer, væk fra bilkøer, 

monkey-class, forsimple sin bolig

 Fred og ro – fravær af larm og støj

 Natur og renhed: Ren luft, rent vand, mad uden gift

 Sikkerhed

 Fuldkommen tryghed er en ny luksus – næsten alle steder er 

risikobetonede



LOKAL som 

mega-trend

• Et voksende antal globale nomader, de er 

geografisk mobile i ind og udland.

• Verden er stor, mangfoldig, sjov inspirerende, 

men svær at styre og kontrollere.

• Netop det global, hurtige og flygtige betyder, at 

vi som  menneske har et Enormt stort behov 

”Belonging” høre til i en by, landby eller sted.

• Det sted kan også være campingpladen, når 

man er fastligger. Måske multilokal eller lokal.



Tæthed

A B

Den todelte verden

Høj 

kvalitet 

til lav 

pris

Unikke 

eller helt 

særlige

produkter



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


Over 3 millioner danskere

e-handlede i 2012

 55 milliarder kroner  i 2012, heraf gik 12,5 milliarder 

kroner til udlandet

 19% stigning fra 2011 – (DK 14%, udlandet 40%) 

 Er ca. 18% af detailhandlen især rejser,

 kulturoplevelser,  elektronik og hårde hvidevarer, it og 

foto.

 De +50 årige står for 61% af det samlede køb

 Nettorvet (Coop) er det mest benyttede site for de 50-65 

årige og de + 65 årige

 Tredoblet e-handel via mobiltelefon i løbet af to år, men 

stabilt i 2012 



Foreninger 

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 



Vi summer 

 Hvad kan vi bruge alle disse megatrends til 

 I forhold til fremtidens Isabella A/S





Camping og feriemarkedet i 

Danmark, Sverige, Norge, Frankrig 

, Tyskland, England og Holland.







Camping – mest egne 

borgere –dog forskel





Camping regionalt 



Camping og DK



Den nye tidsånd:

Ny optimisme 2014 - 2020

• Vi ser lys forude - På vej ud af tunnelen!

• Konstruktiv fremtid –lille bedring af den danske 

økonomi 

 Respekt for dem, som skaber noget!

• Siden 2008   danskerne præget af fornuft frem for 

overflod – pris, opsparing og mindre forbrug 

• Nærhed, det autentiske, og hjemlighed/hygge.

 Hjemmebag, urter,  nyttehave

 hjemmestrik og anti-materialism

• Retro på retur mod 2020

• Næste bølge - Futurisme og Fremskidt



Rigdom, Identitet og reel 

merværdi!

 Danskerne rigdom betyder  utallige muligheder for 
at vælge at forbruge på mad, bolig, rejser og 
forlystelser. 

 Forbrug af kvalitetsvarer vokser  dog forskellig fra 
person, par og familie.

 Kvaliteten = identiteten  i en forvirret verden 

 Danskerne kalkulerer mere på sammenhæng pris 
og kvalitet, når de vælger produkter, rejser, og 
øvrige forbrug.

 Røngtenblikket på produkt, service og oplevelse er 
kommet for at blive også om 5 år.



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



Udviklingen i 

campingvogne



Overnatningsform 

fra 2000 til 2013







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 



Allemandsretten 

 Til forskel fra Danmark har Sverige en 

allemandsret (svensk: allemansrätt), som 

betyder "hver mands ret". Allemandsretten 

giver enhver lov til at færdes næsten overalt i 

den svenske natur.

Hovedreglen i allemandsretten er, at man skal 

være varsom mod naturen og vise hensyn til 

mennesker og dyr.



Antal gästnätter på 

camping efter region och 

år





Fra campingvogn til bil



Camping i Norge



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 



Udvikling fra 2000 til 2010



La France



Frankrig

 Nr. 1 i Verden mht. udenlandske ankomster og 

turistforegangsland 

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

 65 mio. franskmænd

 7.981 campingpladser

 36 % af totale campingkapacitet i EU

 64, 3 % af kollektive overnatningsmuligheder



Udvikling indenfor 

camping mv. 2008,2009 og 

2010



La France 

Camping antal 

overnatninger



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



Indrejsende antal og 

primære lande



UK

 63 mio. englændere

 4701 campingpladser

 36% af alle kollektive overnatningsmuligheder



Udenlandske tourister



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” 



Udenlandske turister 



Summe

 Hvad lærte vi 

 Hvad kan vi bruge det til ?





Nye markeder og nye

muligheder 



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

om/historien-om-campingvognen-

2/#!/

Hvad kan vi lære af historien?



Den nye middelklasse

 Udgør i dag over 2,5 milliarder mennesker

 Har et kraftigt voksende forbrugspotentiale

 Vækst i antal fortsætter med 10% 

 om året

 Vækst i forbrug 10% om året – ud over tilvæksten i antal

 De er på vej ind på samme spor som:
 Den amerikanske middelklasse i slut 1930erne

 Den europæiske kom i løbet 

af 1960’erne



Hvad vil middelklassen 

have?

 Hvad ville vi have efter 2. verdenskrig?

 De vil have:

 Tryghed og sikkerhed

 Sundhed og sundhed of børnene

 Bedre tilværelse for vores børn end for os –

uddannelse, bedre boliger, bedre mad, biler, 

rejser og begyndende småluksus

 Luksus er det, vi ikke havde råd til selv – altså 

de almindelige middelklassseprodukter



De nye middelklasser

hvor bor de?

 En fantastisk demokratisering af forbrug

 Det er i Sydøstasien – Kina, Vietnam, Indonesien, 

Flippipinerne, Thailand, Laos mv

 Det er i Sydasien – Indien, Pakistan, Bangladesh og 

Burma

 Sydamerika – Brasilien, Mexico mv.

 Afrika – Sydafrika, Kenya, Tanzania mv.

 Vi må ikke glemme Rusland. Ukraine og 

Kasakhstan. Endelig også i Mellemøsten – Dubai, 

Saudi Arabien, Egypten, etc.



2025 -Middelklasser



Opsamling

 Væsentligste indsigter

 Nye muligheder 

 Hvad skal vi måske tage med næste gang, når vi 

ser på forbrugere i lande, generationer og typer 
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