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Verdensøkonomien vokser –

turismen vokser hurtigere ca. 

4.1% pr. år



En Verden med 7 mia. 

mennesker

Vi topper mellem 9 
og 10 mia. 
(måske)

Middelklassen 
vokser dramatisk



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 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 middelklasseprodukter



Verdens befolkning



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



Seniorturisme

Der kommer rigtig mange friske seniorer ud på 

rejsemarkedet i de kommende år

De vil have oplevelser, men de vil ikke have det alt for 

hårdt 

Oplevelser er natur, kultur, begivenheder, særlige tilbud, 

mad, lokale forhold, pilgrimsrejser og 

pilgrimsvandringer, wellness, sundhed, langsomme 

rejser med tog eller gående, frivillige

Føl dig ung rejser – men den bløde udgave 

Personlig service på højt niveau

De kommer fra hele verden



Adventure Turisme

Det kan ikke blive vildt nok for den bedre 

middelklasse i EU og USA

Efter Triple Ironman, Arctic Marathon, Dessert 

Marathon er der snart ikke mere tilbage.

Men vi vil have mere – flere oplevelser, op på 

bjerget, ned i jorden, op i rummet

Der er også meget at gøre i familie adventure – og 

langt mere volumen

Selv senior adventure er i fremmarch



Sundhed a global trend de 

næste 5- 10 år  

Sundhed er og bliver et centralt tema på flere 

arenaer……………

Privat: Kost, kosttilskud, motion og livsstil i familien, 

levested, psykisk sundhed – optimering af sundhed

Sund bolig – indeklima, materialer, bevægelse & 

motion, haven som natur og udfoldelsesrum

Arbejdspladsen, skoler og dagsinstitutioner

Allerede mange sundhedsapostle og flere på vej

Sundhed i turisme og fridagsferier

Sundhed hos forretningsrejsende

http://images.google.dk/imgres?imgurl=http://www.okologi.dk/images/Dreng_spiser_aeble_Lille.jpg&imgrefurl=http://www.okologi.dk/alt_om_%C3%B8kologi/Sundhed_og_ern%C3%A6ring/Sundhed.asp&usg=__Sd_WyjB_Kt5dVMM4UJa58NI62iY=&h=252&w=400&sz=13&hl=da&start=16&tbnid=VdlmrV4hiajl_M:&tbnh=78&tbnw=124&prev=/images?q=sundhed&gbv=2&hl=da
http://images.google.dk/imgres?imgurl=http://www.okologi.dk/images/Dreng_spiser_aeble_Lille.jpg&imgrefurl=http://www.okologi.dk/alt_om_%C3%B8kologi/Sundhed_og_ern%C3%A6ring/Sundhed.asp&usg=__Sd_WyjB_Kt5dVMM4UJa58NI62iY=&h=252&w=400&sz=13&hl=da&start=16&tbnid=VdlmrV4hiajl_M:&tbnh=78&tbnw=124&prev=/images?q=sundhed&gbv=2&hl=da


Sundhedsturisme

Kurophold og andre direkte sundhedsferier

Wellness, mindfullness, yoga, meditation, afkobling

Psykisk genopbygning, anti-stress, mv

Behandlingsrejse – krop, hoved, tænder etc.

Sport og træning til bedre præstationer – sportsferier

Sund mad og sundheds madlavning, oplevelse mv.

Personlige programmer med alle muligheder 

indbygget

Helt særlige oplevelser, dna, behandling etc.



Save the world turisme

Social turism – med god samvittig-

hed i forhold til de lokale

Naturturisme – bevar destinationen

Safari og andre wildlife ture

Giver et levegrundlag for de lokale, som derfor 

beskytter wild life (Sydafrika, Kenya etc.)

Byg en skole i Tanzania på 3 mdr, undervis i 

engelsk i Nepal, gør noget godt, mens du ser 

verden (red isbjørne eller hvaler)



Ny tendens : 

disconnected

Ferie uden internet og anden kommunikation

Er attraktivt for mange, der er hængt op til 

hverdag

En måde at komme helt væk på

Kan kombineres med mange andre former for 

turisme

Hvordan poster man på Facebook, når man er 

disconnected?

Vi vil selv gerne følge vores børn  rundt i verden



Transportomkostninger



THE PRICE OF OIL



Det bliver billige at flyve

Den nuværende tendens til faldende flypriser 

fortsætter:

Norwegian, Ryan Air, og nye fly med bedre økonomi i 

fremtiden

Andre tager sig af luksus segmentet: Emirates

Bilen er ikke afskaffet internt i Europa  - stadig 

turisttrafik

Afrika bliver den nye destination for fly – og her er der 

plads til prisfald

Krydstogts, Jernbaner, mv – slow travel



Disruptive technology





Andre nye muligheder: 

Robotter og VR



Ray Kurzweil: In The 2030s, 

Nanobots In Our Brains Will 

Make Us 'Godlike'



Thomas Pikkety

Capital in the 2100 century

Kapital- afkastet 

større end 

indkomst-

afkastet

Formuerne vil 

vokse i forhold 

til indkomsterne

Derfor bliver det 

vanskeligere at 

få et godt afkast



Flere rige og flere fattige

En lav rente i mange år (men ikke død-lav!)

En stigning i antallet af rige i Verden

Betyder mere absolut luksus turisme på første klasse

Der skal satses ekstraordinært for at få del i dette 

marked

Skyd ”The big Five”, rumturisme, helt særlige 

destinationer og begivenheder, der kun finder sted 

en gang, privat teater og privat koncerter

Penge er af mindre betydning – skal helst være 

stjerne-dyrt!



Terrorisme er en faktor i 

turisme



.…men det rammer 

efterhånden overalt



Ruter i turisme

Forlystelsesruten for familier og andre med hang til 

forlystelser 

Gastronomiruten- de kan både være med de lækre lokale 

råvarer eller restauranter

Den historiske rute – Norge skabes, de historiske 

destinationer, vikingetiden, kirkekulturen og lokale og 

regionale museer

Kunstmuseer og gallerier 

Naturen - Fjorde, kyster, Nordnorge, Højlandet, vandring

Den fede Wellness tour kombineret med kunst, historie og 

gastronomi afhængig af ønsker og behov.



Lav ruter i byen 

og naturen

 Ruter og hjælp til turisterne:

 Den grønne rute – i rask tempo

 Den røde rute – turen i området med kulturskatte

 Den sorte rute – actionpisten for de unge vilde

 Service – det er svært at få ordentlig service som turist i 

Norge – servicekulturen er vigtig

 Markering af vigtige områder og monumenter – reklame 

på stedet!

 Sprog og korrekt sprog

 Der findes fransksprogede

 Engelsk er ikke let – (”You will find all kinds of information for 

tourists in English”)

http://www.hudsonriverpark.org/index.asp
http://www.hudsonriverpark.org/index.asp


Megatrends

 Rigdomsstigning

 Vækst i mellemklassen

 Seniorturisme og flere ældre

 Adventure

 Disconnected

 Ny Teknologi og virtuel turisme

 Sundhed og wellness

 Flere meget rige

 Save the World turisme

 Billigere rejseomkostninger



Hvordan bruger man 

megatrends ?
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