Roskilde som destination
Potentiale for øget turisme og
forbrug i Roskilde i fremtiden

Privat forbrug
(Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.)
Sikker vækst på 10 år
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Ny optimisme 2014 - 2020
• Vi ser lys forude - På vej ud af tunnelen!
• Danskerne præget af fornuft, pris, opsparing og mindre
forbrug på 1.klasse
• Tendens - det nære, hjemlige og autentiske.
 Hjemmebag, urter, nyttehave
 hjemmestrik og anti- materialisme
 Retrobølge på retur mod 2020

Næste bølge - Futurisme – tro på fremtiden og
fremskridt

Forbrug, rigdom og
turisme
 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!

Turisme og forbrug





Utroligt knyttet til økonomi og rigdom
Ferie skal man have
Dernæst indhold, form og præferencer
Turisme er præget af højere og større krav til
udstyr, omgivelser, stedet, oplevelser og
muligheder i området.
 En særlig destination med særlige tilbud og
muligheder –ellers er vi ikke interesserede

Den todelte verden
Tæthed

Høj
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til lav
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B

Rigdom, identitet og
interesser/forbrug
 Danskerne rigdom betyder utallige muligheder for
at vælge at forbruge på mad, bolig, indkøb og
kultur/oplevelser .
 Forbrug af kvalitetsvarer vokser dog forskellig fra
person, par og familie.
 Kvaliteten = identiteten i en forvirret verden
 Nedslagspunktet er for nogle naturen, ski, whisky,
musik, historie, mv.
 Vigtigt at udvikle tilbud og muligheder, som
matcher interesser.

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%)
 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

De løbske turister nu og i fremtiden

Turisme
i fremtiden
•
•
•
•
•

Den gode gamle ferieturisme
Fridagsferien og den korte tur
Erhvervsturisme
Lokalturisme – stay- cation
En - dags eller halvdagsturisme fra for
eksempel storbyen
• De nye nomader på vej rundt i dagen – 20
minutters turisten
• Vi skal have dem til at besøge og forbruge!
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Befolkningsudviklingen
Danmark 2013-2023
Den Sølvgrå Tsunami i DK og Europa
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
100 +
-20%

0%

20%

40%

60%

80%
Kilde: Danmarks Statistik, 2013

Generationer fra digitale
analfalbeter, indvandrere til
digitale indfødte !
Baby Boomers

Generation Jones

Generation X

Den store under og
efterkrigsgeneration:
40-tallister, 68-generation
Fra mangel til overflod
P-pillen, rejsegrammofon
Født 1940-54

Nyopdaget generation
stor generation,
”Jones”, fordi de er
almindelige
Stereoanlægget
Født 1955-64

Nå-generationen
Den lille efter p-pillen
Selvcentrerede, selvoptagne, udadvendte
Videoen
Født 1965-77

Generation Y

Generation Z

New Millenium
Efter 9-11 generationen
Kulturel homogen.
1. verdensborgergen.
Wi–Fi (Wireless internet)
Født 2002 -

Den mindste generation
Kvinder ud på
arbejdsmarkedet
Pc, mobiltelefon
Født 1978-89

Mellemkrigsgeneration
Stor familieværdier
Projekt- og curlingbørn
Digital natives
Født 1990-2001

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.
 Jo ældre og jo mere brug for organisering af dagen,
ruten, maden og en god guide.

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.
 Forbrugsmetoder – nogle digitale og klarer alt over
nettet, og andre mere som Babyboomers
 Børnefamilier – Tid og forbrug, shoppingcentre og
internet.
 Børnefamilier – det nemme og afslappende

Mobil Digital Now or
invisible in 2025

• 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 !

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 !

Udvikl
en Destination!
Detailhandlen:
Kamp om

markedspladsen
 Centralitet og masse bliver afgørende
 De gode destinationer vinder
 Små destinationer dør ud – hvis de ikke handler og
ændrer det bestående
 Hvordan ligger byen – de største trusler er
internettet, grænsehandlen, andre byer og
detailhandlen selv
 Internettet som integreret platform bliver afgørende
 De kommende 10 år bliver en lang kamp om, hvor
fremtidens markedspladser skal ligge
 De største og de mest innovative vinder!

Udvikling
af by og område
 Behov for det lokale forankring - belonging til
et bestemt sted vokser i DK og Verden
 Roskilde har mange fyrtårne og et godt
handels- og foreningensliv
 I har en stor mangfoldighed af muligheder for
kultur, fritid, shopping, aktiviteter I jeres område
og nærområde.
 En stor palette af muligheder for borgere og
turister

Fremtidens Roskilde
• Den hårde kamp om fremtidens destinationer
mellem kommuner, byer, landsdele og verden.
• Det er altafgørende at I samarbejder om tilbud,
oplevelser, shopping og åbningstider
• Et enkelt sted skaber ikke selv en destination.
• Fremtidens vindere arbejder tæt sammen om
særlige tilbud om oplevelser og temaer i
området.
• På anbefaling fra andre – synlighed og
imødekommenhed

Hvad skal
der satses på?
 Digital koordinering og samling af de mange
forskellige tilbud og muligheder i Roskilde
 Informationshub –hvor alle kan finde relevante
informationer, aktiviteter i området og alle nemt
kan koble sig på.
 I er godt på vej –men prøv at lege turist eller
forbipasserende og test, om det virker

New Ways of working
 Udfordringen er, hvordan skaber den enkelte
butik og destination øget succes for sig selv og
andre
 Få besøgende i vikingemuseet ind i byen –
spisning og shopping og omvendt
 Udvikle nemme tilgængelige måder at give
besøgende mere service på stedet og tilbud om
muligheder i nærmiljøet
 Samtale, engagement og aktiv handling

Lav ruter i
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 umuligt at få ordentlig service som
turist i Danmark
 Markering af vigtige områder og monumenter – reklame
på stedet! (digital og fysisk)
 Sprog og korrekt sprog
 Der findes fransksprogede - de elsker historie og monumenter
 Engelsk er ikke let – ( natural areas )

Brugerdreven og
Co-Creation
Udvikling
 Da I allerede har mange fyrtårne = besøgende –
finde ud af hvordan ophold, oplevelse kunne
blive bedre
 Med udgangspunkt i turister og besøgende
forstå dem, deres behov og ønsker til service
og hjælp på stedet
 Det kan være banalt eller avanceret – men er det
med til at udvikle fremtidens tilbud og
muligheder i området!
 !

Opskriften
 Byer og lokalområde med et tæt netværk mellem
erhvervsliv, de offentlige myndigheder og foreninger.
 Ildsjæle på stedet, som kæmper for området og
udviklingen af området/byen.
 På med vanten, ”Ingenting kommer af selv selv
undtaget lommeuld” Storm P.
 Udvikling af destinationen skal komme indefra –
 Ellers fungerer den som ”udviklingsstøtten”
 Vilje og engagement og vedholdenhed hver dag
også i morgen, om en måned og et år !

Roskilde

 http://www.youtube.com/watch?v=a4hBtB6WWc
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