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Hjertelig velkomst til turister
Bedre velkomst til gæster i feriehuse fra den lokale købmand og feriehusudlejerne

Foto: Niclas Jessen, VisitDenmark

Udviklingsprojektet ”Hjertelig velkomst til turister” skal medvirke til at få udenlandske turister til at føle sig mere velkomne på danske turistdestinationer med fokus på leje af feriebolig
og handel i de lokale dagligvarebutikker.
Feriehusudlejere og købmænd i Blåvand og Marielyst har i dette projekt indhøstet erfaringer,
som er baggrund for en række anbefalinger til, hvordan overnatningssteder og lokale erhvervsdrivende kan øge turisternes tilfredshed med opholdet – og derved øge sandsynligheden for genbesøg til gavn for lokalsamfundet.
Undervejs i forløbet er der blevet opbygget et videngrundlag, som danner basis for partnerskaber mellem de lokale feriehusudlejere og lokale købmænd.
Videngrundlaget og anbefalingerne fra udviklingsprojektet formidles i denne rapport og i nyhedsbreve til medlemmerne af Feriehusudlejernes Brancheforening og De Samvirkende Købmænd. Rapporten vil være tilgængelig på organisationernes website, og den vil blive udgangspunkt for debat på Folkemødet på Bornholm 2016.
Projektet er gennemført i perioden 1. april 2014 til 1. april 2016, og der er bevilget tilskud fra
Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter fra Landdistriktspuljens forsøgsmidler.

Formål
Det er projektets formål at medvirke til at øge tilfredsheden blandt de udenlandske turister i
Danmark, så de føler sig mere velkomne på turistdestinationerne. Dette projekt har fokus på
at give feriehusgæsterne en bedre oplevelse og binde ferieboliger og handel i de lokale dagligvarebutikker tættere sammen.
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Vores vision er, at de tyske gæster øger loyaliteten over for de lokale feriehusudlejere og lader
trailerne med dagligvarer blive hjemme, og at de i stedet får en oplevelse af et stærkt og nærværende værtsskab.
Ifølge VisitDenmarks Turistundersøgelse er døgnforbruget for tyske feriehusgæster 405 kr.
Heraf går 55 kr. til fødevarer, 11 kr. til drikkevarer og 1 kr. til tobak – et dagligvareforbrug på
67 kr. i døgnet. Spørgeskemaundersøgelsen i dette projekt vedrørende de tyske feriehusgæsters forbrug er på linje med resultaterne fra VisitDenmark.
Det er vores erklærede mål at forbedre dette tal.
Projektet har vist, at en voucher har stor værdi for tiltrækningskraften og gæsternes oplevelse
af at blive budt velkommen.

Anbefalinger
Feriehusudlejernes Brancheforening og De Samvirkende Købmænd anbefaler, at der på
grundlag af projektets positive resultater tages initiativ til et større samarbejdsprojekt mellem turismevirksomheder, detailhandel og fødevareerhverv med henblik på at øge de tyske
turisters indkøb og forbrug i Danmark. En mulighed kunne være at etablere et sådant samarbejdsprojekt som et led i det turismepartnerskab, der er skabt mellem kommuner og turismeaktører på den jyske vestkyst.
Et konkret mål kunne være, at alle tyske familier øger deres indkøb i Danmark med en værdi
af 500 kr., hvilket ville skabe en meromsætning på op mod 80 mio. kr. ved en danske vestkyst.
Projektet vil således medvirke til at understøtte udviklingen af kystturismen i den kommende
nationale strategi for turisme, men også understøtte den vestjyske detailhandel til glæde og
gavn for den lokale befolkning. En turist kommer ofte i kontakt med flere aktører på en destination, f.eks. et overnatningssted, en restaurant, kulturinstitution, offentlig transport, detailhandel m.m.
Derfor bliver der i regi af Vækstplan for dansk turisme udarbejdet en kvalitetsstandard. Det er
vigtigt, at standarden er med til at udvikle kvaliteten og servicen over for turisten med udgangspunkt i en samlet værdikæde- og destinationstankegang.
Standarden kan således være et værktøj, der er med til at udvikle offentlig-private samarbejder omkring forbedring af kvalitet og service i en samlet destination, også kaldet Destination
Management Organisationer (DMO). Det er forhåbningen, at dette projekt kan understøtte
den samlede nationale indsats for at øge kvaliteten.

Feriehusudlejernes Brancheforening

De Samvirkende Købmænd

Carlos Villaro Lassen

Claus Bøgelund Nielsen
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Resumé
Tyske feriehusturister er kendt for at have mad med hjemmefra, når de besøger Danmark – i
modsætning til nordmænd og svenskere.
Fordommene holder dog kun delvist stik.
Ved en spørgeskemaundersøgelse foretaget i forbindelse med projektet ”Hjertelig velkomst til
turister” hos tyske turister i Blåvand havde 92 pct. af de udspurgte familier i husene dagligvarer med hjemmefra – i gennemsnit 4,2 personer pr. feriehus havde medbragt dagligvarer for
gennemsnitligt 1.036 kr.
De tyske turister bruger dog også penge i de danske dagligvarebutikker, mens de bebor feriehuset – så trods medbragt mad og drikkevarer er de tyske feriehusgæster stadig en yderst betydningsfuld kundegruppe i butikker i ferieområderne.
Den tyske familie bruger 244 kr. på fødevarer pr. dag på en gennemsnitlig ferie på 9,6 dage i
Danmark – 2.351 kr. i løbet af hele opholdet og altså mere end dobbelt så meget, som familien
har medbragt hjemmefra.
Projektets mål er at øge dette beløb blandt andet ved at give de tyske turister en følelse af et
stærkt værtsskab skabt i fællesskab af feriehusudlejere og købmænd.

Turister vil gerne informeres
De tyske gæster, der deltog i spørgeskemaundersøgelsen i Blåvand, var gennemgående tilfredse med adgangen til dagligvareforretninger og forretningernes udvalg af varer. Enkelte
kunne dog godt tænke sig bedre information om indkøbsmulighederne i området. Det kan være et udviklingsområde for feriehusudlejerne i samarbejde med købmændene at blive bedre
til at henvise til lokale indkøbsmuligheder.
De tyske gæster er faktisk positive over for at blive informeret om indkøbsmuligheder. I undersøgelsen svarer hele 42 pct. ja til, at de ville være interesserede i at modtage information
via e-mail om indkøbsmuligheder i lokalområdet inden afrejse hjemmefra.
De fleste af de tyske gæster i feriehusene har været i Danmark før, og de vender tilbage – 89
pct. har tidligere holdt ferie i Danmark.
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Den aldersmæssige fordeling i undersøgelsen peger på, at det fortrinsvis er tyske børnefamilier, der vælger at leje et feriehus til sommerferien i Danmark – i hvert fald i august, hvor undersøgelsen er gennemført.

Velkomstpakke
De Samvirkende Købmænd (DSK) og Feriehusudlejernes Brancheforening har i projektet
”Hjertelig velkomst til turister” i samarbejde testet udlevering af værdikuponer til tyske turister, som ved aflevering hos den lokale dagligvarebutik udløste en gratis velkomstpakke med
tre varer.
Organisationerne anbefaler medlemmerne at forsøge sig med forskellige former for værdikuponer og velkomstpakker for at få flere tyske turister til at være opmærksomme på muligheden for at købe ind lokalt og også i praksis at aflægge besøg i de lokale dagligvarebutikker i
løbet af opholdet.
I forbindelse med evalueringen af projektet har de to organisationer fået udarbejdet ”Sælg
mere til tyske feriehusgæster – ti gode råd som inspiration til meromsætning”.
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Baggrund og videngrundlag
Baggrund
Videncenter for Kystturisme offentliggjorde i oktober 2013 en stor analyse af turisternes tilfredshed med Danmark som turismedestination. I henhold til analyserne er turisterne generelt glade for at besøge Danmark, men der er også plads til forbedring. På baggrund af analysen har centret udarbejdet 5 konkrete anbefalinger:






Mere hjælp og bedre rammer til at nyde naturen – den er det helt store trækplaster.
Bedre bymiljø og mere professionel modtagelse – det skal være nemt at være turist.
Udvidelse af turistsæsonen – den er for kort og for trængt.
Opgradering af produkt og kvalitet – mange destinationer er nedslidte.
Bedre differentiering – mange destinationer mangler en klar profil.

I forhold til projektet ”Hjertelig velkomst til turister” har overvejelserne drejet sig om, hvilke
af anbefalingerne der kan rammes ind via et samarbejde mellem købmænd og feriehusudlejere.
Det er værd at overveje, om den daglige personlige kontakt hos købmanden kan medvirke til
at hjælpe gæsterne ud i naturen, om professionel modtagelse er en naturlig del af besøget hos
begge typer aktører, at det kan være vigtigt med åbne butikker og varer på hylderne uden for
sæsonen, at det er værd at se på kvaliteten af udbudte varer, og at der er et muligt potentiale i
at tilbyde lokale varer som en del af at differentiere destinationen.
Anbefalingerne er ikke i alle tilfælde i tråd med udsagn fra købmænd og udlejere, men det er
emner, som har været i fokus i projektforløbet.
Nogle af de udsagn, der ligger til grund for anbefalingerne, er bl.a., at der mangler liv i turistområderne uden for den korte højsæson, at der mangler oplevelser i de nærliggende bymiljøer, der ikke i sig selv er turistdestinationer, at man kan blive bedre modtaget i området, og at
turisterne mangler informationer, bl.a. når turistinformationen har lukket.
Der er på baggrund af de enkelte delmål udarbejdet et sæt anbefalinger, der skal medvirke til
at forbedre servicen hos feriehusudlejningsbureauerne og de lokale dagligvarebutikker.
Projektet blev indledt med udarbejdelse af en behovsanalyse/opbygning af et videngrundlag
(ved hjælp af eksisterende analysemateriale fra regeringens Vækstplan for dansk turisme, Videncenter for Kystturisme og VisitDenmark) om, hvad der konkret skal til, for at turister føler
sig mere velkomne i Danmark.
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Konkurrencesituationen
Det kan være en barriere for øget turisme, når forholdet mellem pris og kvalitet udfordres i
forhold til andre nærliggende destinationer som især Tyskland og Sverige.
Venstres forbrugerordfører, Jan E. Jørgensen, har i et skriftligt spørgsmål bedt skatteministeren oplyse de aktuelle afgiftssatser på nydelsesmidler i Danmark, Sverige og Tyskland med og
uden moms pr. 1. januar 2015. Ministeren har besvaret spørgsmålet i februar 2015. Momssatsen i Danmark er 25 pct. på alle varer, mens der er nedsat moms på fødevarer i Sverige og
Tyskland. I Sverige og Tyskland er fødevarer, med undtagelse af alkohol, således pålagt en
momssats på hhv. 12 pct. og 7 pct. Desuden er der punktafgifter på en række fødevarer i
Danmark, mens de pågældende varer udelukkende er pålagt den lave fødevaremoms i Sverige
og Tyskland. Det drejer sig f.eks. om chokolade, slik, diverse former for nødder, the og is. I
Tyskland er vin udelukkende pålagt 7 pct. fødevaremoms, og den tyske ølafgift er blot en fjerdedel af den danske. Ministerens besvarelse og oversigten over afgifterne i Danmark, Sverige
og Tyskland kan ses via dette link:
http://www.ft.dk/samling/20141/almdel/sau/spm/241/svar/1229139/1499341.pdf.
På den baggrund vil der naturligvis være turister, der finder det danske prisniveau højere,
end hvad de ellers er vant til. Det stiller i særdeleshed udfordringer til servicen og den generelle modtagelse af vores udenlandske gæster, hvis forholdet mellem pris og kvalitet skal opfattes som gunstigt. Det er ikke muligt inden for rammerne i dette projekt at vurdere potentialet for turismen, hvis afgiftsniveauet i Danmark i højere grad harmoniseres med vores nabolande. Det er dog parternes vurdering, at et lavere dansk afgiftsniveau vil kunne medføre øget
omsætning i detailhandelen fra turisterne. Tyskerne vil i et vist omfang undgå at medbringe
fødevarer hjemmefra, og turister fra Sverige og Norge vil i højere grad købe varer med hjem
fra danske butikker og lade den opnåede besparelse indgå i deres samlede vurdering af Danmark som feriedestination.

Videngrundlag: Målgrupper
For bedst muligt at analysere behovet for serviceforbedringer har denne behovsanalyse fokuseret på tre målgrupper: Turister, købmænd og feriehusudlejere.
De tre målgrupper er gennemgået med fokus på de enkelte gruppers behov, ønsker og muligheder.
Behovsanalysen tager sit udgangspunkt i, at de tre målgrupper hver har en interesse, som skal
tilgodeses. Turisterne ønsker at blive taget godt imod, at have let adgang til de services og oplevelser, de har under ferien, og at blive præsenteret for et fornuftigt prisniveau. Det skal ses i
lyset af købmændenes ønske om at øge omsætningen og se flere turister i butikken (og oftere). Feriehusudlejerne har på deres side primært en interesse i, at kunderne får en god oplevelse på destinationen og gerne vil komme igen.
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Der kan være eksisterende partnerskaber, som bliver betragtet som eksklusive, og der kan
være diskussioner om prisstrukturer mv. mellem en enkelt butik og det kædesamarbejde,
som butikken er en del af. Men formålet er fortsat at sikre den gode oplevelse på destinationen, så flere kommer igen og/eller anbefaler stedet til andre.

Turisterne
Videncenter for Kystturisme (CKT) har i 2013 og 2014 gennemført mystery shopping og kundetilfredshedsundersøgelser på tyve udvalgte feriesteder i hele Danmark, herunder testgeografierne Blåvand og Marielyst. Der findes både samlede nationale resultater og resultater,
som er blevet brudt ned på geografi. CKT har stillet resultaterne fra disse 2 lokale analyser til
rådighed. Afvigelserne mellem de to destinationer er ikke store, men det er alligevel værd at
bemærke, at der på flere områder er væsentlige forskelle på Blåvand og Marielyst.
Som det fremgår nedenfor, er feriehusudlejerne primært interesseret i at tiltrække nye gæster
og få eksisterende gæster til at komme igen. Her viser undersøgelserne fra CKT, at især førstegangsbesøgende i Danmark er utilfredse. De peger på tre centrale problemer, som dels er
"topscorere", når det kommer til utilfredshed, dels er relevante for dette projekt.
Således angiver 18 pct., at de er mest utilfredse med butik, indkøb, by- og natteliv, mens 11 pct.
er utilfredse med information og skiltning. 10 pct. synes, at priser er det største problem. Det
fjerdestørste problem er i øvrigt vejr og vind, så der er et positivt rum for at ændre i hvert fald
to af de fire største problemer. Derudover kan der muligvis arbejdes med gæsternes opfattelse
af de danske priser, som ikke i alle tilfælde er korrekt.
Med hensyn til priserne har ADAC (det tyske svar på FDM) gennemført en analyse, som angiver, at indkøb i Danmark – grundet Nordeuropas højeste moms – er blandt Europas dyreste.
Dette er dog forsøgt tilbagevist af blandt andet VisitDenmarks Tysklandskontor. De peger på,
at Danmark faktisk er særdeles konkurrencedygtig, når det kommer til de dagligvarer, som en
feriehusgæst normalt vil indkøbe. Projektet er her oppe mod en myte om Danmark som et
dyrt land, ensartede prisstrukturer i blandt andet kædernes tilbudsaviser og en tysk vane
med at medbringe egne fødevarer.
På den positive side er der en relativt høj score i analysen fra CKT i forhold til både standarden af butikkerne, servicen og venlighed, når man er på destinationen, og af forholdet mellem
kvalitet og pris. Noget der tyder på, at købmændenes grundprodukt dybest set er i orden, når
først gæsten har opdaget og benyttet det.
Som det ses af nedenstående figur fra CKT-undersøgelsen ”Kystturisternes Tilfredshed 2014”,
er tilfredsheden med at bo i eget feriehus ganske stor, men markant mindre end den er hos
gæster, som har været indlogeret hos familie eller venner. Basalt set er det samme type overnatning – et feriehus, men der er en nærhed og et værtsskab til forskel. Ved at skabe et for-
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hold til den lokale købmand og forbedre velkomsten vil denne tilfredshed formentlig kunne
øges. Forskellen i tilfredshed mellem gæsten, som er indlogeret privat i venners eller families
hus, og gæsten, som lejer et feriehus, er markant. Det kan selvfølgelig være et forhold, der
skyldes pris. Det er også muligt, at et forbedret værtsskab og følelsen af at være gæst snarere
end turist har indflydelse på tilfredsheden. Her kan den hjertelige velkomst og service undervejs styrke oplevelsen.

Kilde: Kystturisters tilfredshed med oplevelsen i Marielyst 2014
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Projekt: Velkomstpakken
I forbindelse med projektet ”Hjertelig velkomst til turister” er der i løbet af august 2015 foretaget et forsøg med udlevering af en værdikupon til tyske turister ved ankomsten til feriehusudlejeren i lokalområdet. Værdikuponen kunne indløse en ”velkomstpakke” hos den lokale
købmand, og formålet var at sikre, at turisten aflagde besøg og blev opmærksom på eksistensen af den lokale dagligvarebutik.
Målet er at opkvalificere "velkomstpakker" som koncept og skabe et vedvarende samarbejde
mellem feriehusudlejere og købmænd.
Velkomstpakker kan eksempelvis være en mindre pakke bestående af en værdikupon til morgenbrød til den første dag/flere dage i sommerhuset, en smagsprøve på en lokalt produceret
dagligvare, og det kan også være materiale med oplysninger om nærmiljø, attraktioner mv.
Konceptet kan herudover udvides stort set i det uendelige. Eksempelvis kan norske turister,
der er kendt for at købe mad med hjem, tilbydes kølekasser og kolde køleelementer ved afrejsen.

Anbefalinger
Det anbefales, at der arbejdes med relativt simple pakker, som både rummer et produkt og en
beskrivelse.
Kunderne har på forhånd opfattelsen af Danmark som et dyrt ferieland. Derfor er det vigtigt at
synliggøre de produkter, som faktisk er konkurrencedygtige på pris (slagtilbud og priseksempler kan med fordel indgå i pakkerne). Desuden ved vi, hvilke produkter turisterne efterspørger under opholdet i Danmark (f.eks. kirsebærvin, marmelade med hele bær og remoulade).
Nogle købmænd har allerede haft gode erfaringer med at uddele ”gaver” til kunderne, og i andre tilfælde har det ikke haft nogen effekt. Med andre ord kan der være lokale forhold eller
forskellige typer af ”pakker”, som har forskellig effekt.
Hertil er der gode muligheder i at arbejde med kort over butikkerne, vejen derhen, muligheden for at have varer på cyklen og udbringning af frisk brød.
Feriehusudlejerne har en stærk interesse i, at projektet kan få en stor udbredelse. Omvendt
har købmændene angivet, at de er bekymrede over at skulle bruge mange ressourcer på at
pakke store velkomstpakker sammen i en i forvejen travl periode. Meget kunne derfor tale for,
at den konkrete pakke rummer et informationsmateriale, der letter adgangen til indkøb, et
enkelt langtidsholdbart produkt, slagtilbud og priser på udvalgte produkter, et indkøbsnet til
transport og kort og brochurer over oplevelser i området.
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Projektets forløb
De Samvirkende Købmænd – og Feriehusudlejernes Brancheforening har i fællesskab fundet
frem til to case-områder – Blåvand og Marielyst. På begge destinationer findes der købmænd
og en solid feriehusudlejning, og der blev fundet partnere, som var interesserede i at deltage i
samarbejdet og afprøve velkomstpakker og andre indsatser.
Tyske feriehusgæster fik i forbindelse med modtagelsen hos feriehusudlejerne udleveret en
pose med et spørgeskema, en opskrift på den traditionelle hotdog og en voucher, som turisten
hos den lokale købmand kunne indløse til et glas agurkesalat, en chokolademælk og optændingsblokke.
Hver feriehusudlejer fik udleveret 1.000 værdikuponer til udlevering til tyske turister. Heraf
blev 217 værdikuponer indløst hos Meny Blåvand og 148 hos Spar Blåvand.

Ordlyden i værdikuponen:

Gutschein
Sie können diesen Gutschein für folgende Waren einlösen:

– Ein Glas Gurkensalat
– Eine Cocio Schokoladenmilch von Arla
– Anzündwürfel von Fritz Schur Consumer Group
Der Gutschein kann bei MENY
Blåvandvej 26, 6857 Blåvand

Wenden Sie sich bitte an der Kasse bei MENY, um zu erfahren, wie Sie die Waren
bekommen. Bitte diesen Gutschein mitnehmen und dort abgeben.
Gültig bis zum 1. September 2015.
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Erfaringsudveksling efter projektet
De to feriehusudlejere fra Blåvand kunne fortælle, at de bliver kontaktet af mange forskellige
aktører, der gerne vil have budskaber med i velkomstkonvolutten fra udlejeren.
Men begge udlejere var dog tilbageholdne med at lægge brochurer og budskaber fra tredjepart ned i konvolutten med praktiske oplysninger til feriegæsterne, da de ikke ønskede, at de
praktiske oplysninger om feriehuset skulle drukne i mængden af materiale. Derimod ville de
gerne give plads til opstilling af brochurer i lokalet, som turisterne så selv kunne vælge at tage
med.
Købmændene oplevede, at mange turister blev overraskede over at få hele tre gaver med
hjem – mange troede, at de kun kunne vælge et enkelt produkt.
Særligt chokolademælken vakte lykke, derimod var optændingsblokkene ikke det store hit –
mange turister vidste ikke, hvordan de skulle bruges, og fokus bør holdes på fødevarer.
En købmand lagde mærke til nogle turister, som, han var overbevist om, kun kom til butikken
på grund af værdikuponen, fordi de havde alt med hjemmefra.
De deltagende butikker var positive omkring projektet og ville gerne deltage igen, en købmand gjorde dog opmærksom på, at næste gang ville han helst ikke forære agurkesalat væk,
da han solgte meget af det til turisterne – så hellere ristede løg.
Nogle turister fandt selv de tre produkter i butikken, inden de kom til kassen – det var dog ikke meningen, da butikkerne havde gavepakken stående ved kassen.
De fleste turister handlede i butikkerne, når de fik udleveret gaverne, og nogle kom igen og foretog flere indkøb.
Feriehusudlejerne udleverede voucheren, opskriften og et spørgeskema sammen med indkøbsposer fra købmændene.
Projektet blev evalueret på en workshop afholdt 12. januar 2016 med de deltagende købmænd og feriehusudlejere fra Blåvand – købmændene Brian Ørnskov, Meny, og Brian Thomsen, Spar, samt feriehusudlejerne Gerd Reestorff, Feriekompagniet, og Mette Lind, Novasol.
Herudover deltog adm. direktør Carlos Villaro Lassen fra Feriehusudlejernes Brancheforening
og vicedirektør Claus Bøgelund Nielsen fra De Samvirkende Købmænd samt journalist Claus
Jensen.

Efter workshoppen er der udarbejdet ti forslag til inspiration til feriehusudlejere og købmænd i
fællesskab til at få de tyske gæster til at lægge en større del af indkøbet i de lokale dagligvarebutikker.
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Sælg mere til tyske
feriehusgæster
Her er 10 forslag som inspiration til feriehusudlejere og købmænd til i fællesskab at få tyske feriehusgæster til at lægge mere indkøb i de lokale dagligvarebutikker.

Udarbejdet af De Samvirkende Købmænd og Feriehusudlejernes Brancheforening

Foto: Østdansk Turisme/VisitDenmark

 1. Kontakt gæsten også før og efter ankomsten
Det mest pressede tidspunkt at aflevere budskaber til den tyske feriehusgæst er umiddelbart
ved ankomsten og nøgleudleveringen.
Prøv systematisk at overveje alle muligheder for at kontakte gæsten også inden ankomsten, i
løbet af opholdet og efter opholdet i feriehuset.
Gæsten vil ofte gerne kontaktes og er modtagelig for kommercielle og praktiske budskaber på
flere forskellige tidspunkter.
Overvej, hvilke medier der er mest velegnede til at skabe en relation til gæsten – mail, sms,
papir, personlig kontakt, Facebook, en website eller måske en lokal app.
42 pct. af de tyske feriehusgæster vil gerne kontaktes før ankomsten.
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 2. Teknikeren kan også sælge
Mange feriehusgæster får i løbet af opholdet brug for en hjælpende hånd for at få tændt eller
slukket for varmen, lyset eller vandet.
Udlejerens praktisk begavede medarbejder behøver ikke nøjes med at dreje på knapper. Der
er ved den personlige kontakt i feriehuset god mulighed for at aflevere brochurer, tilbud og
praktiske mundtlige informationer.
I 2015 var der knap 500.000 indflytninger i danske feriehuse.

 3. Voucher trækker kunder til butikken
Udlevering af en voucher til indløsning af varer eller rabat på varer i den lokale dagligvarebutik kan få flere tyske turister fra feriehusene til at aflægge butikken et besøg.
Overvej, hvornår og i hvilken form voucheren skal udleveres, og hvilken sammensætning af
varer du vil markedsføre butikken med.
52 pct. af gæsterne benyttede den udleverede voucher, da de i august 2015 deltog i en spørgeskemaundersøgelse i Blåvand.

 4. Tyskere vil gerne købe dansk i Danmark
Overvej sortiment, markedsføring og placeringen i butikken af særlige danske produkter.
Tyskerne er på besøg som turister i det spændende land Danmark, og de vil gerne spise og
drikke særlige danske produkter som danske sild, marmelade med hele bær, remoulade, kirsebærvin, ost, snaps og lokale produkter. Mange spiser frisk morgenbrød hver dag i ferien.
”Lokale produkter” er selvfølgelig danske, men ikke nødvendigvis fra nærområdet – det drejer
sig om oplevelse, ægthed, håndværk og oprindelse.
En tysk familie i feriehus køber fødevarer for godt 2.351 kr. på ferien i Danmark.
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 5. Tyskere vil gerne købe tysk i Danmark
Overvej, om de tyske turister får deres særlige indkøbsbehov dækket i butikkens sortiment.
Tyske feriehusturister har mad og især drikkevarer med hjemmefra, men de har ikke det hele
med. Faktisk køber de dobbelt så meget i danske dagligvarebutikker, som de har med i bilen.
Bemærk forskellene mellem danske og tyske indkøbsmønstre. Tyske turister begynder for eksempel at drikke Glühwein allerede i oktober, mens danskere venter med gløggen til december.
Danske købmænd i feriehusområderne fortæller om tysk efterspørgsel efter varer som Sauerkraut, smør uden salt, særlig tysk suppebouillon, vand på flaske gerne med blid brus, Dr. Oetker-produkter – især Tortenguss, som er en slags gelé til lagkagen, Knorrs dybe sortiment,
kvarkprodukter med vanilje og krydderier samt specialbrød som eksempelvis spanske rundstykker.
En tysk familie på ferie i sommerhus i Danmark har mad med hjemmefra for 1.036 kr.

Foto: Niclas Jessen/VisitDenmark

 6. Events skaber lokalt liv
Der må gerne ”ske noget” i eller uden for det lokale supermarked i form af fælles grill-aften,
spisning, rav-festival, musik eller optræden. Det kan også være en guidet gåtur – afhængig af
lokale muligheder og tidspunkt på året.
65 pct. af de tyske feriehusgæster er meget tilfredse med udbuddet i danske supermarkeder.
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 7. Tyskere køber mad med hjem
Mange tyske gæster i feriehusene køber særlige danske føde- og drikkevarer med hjem – både
til eget forbrug og som gaver. Butikken kan forsøge med fredagstilbud på en ”dansk kasse”,
rykke danske fødevarer op til kasselinjen eller på andre måder tænke i, at tyskere i slutningen
af ugen gerne vil købe ”noget dansk” og transportere det hjem i bilen.
Hvis alle tyske familier på ferie i danske feriehuse købte mad med hjem til Tyskland for 500 kr., ville
det skabe en omsætning på op mod 80 mio. kr. ved den danske vestkyst.

Foto: Niclas Jessen,/VisitDenmark

 8. Morgenbrød er trækplaster
Frisk morgenbrød er hver dag i ferien en meget vigtig trafikskaber i butikken. Avancen er høj,
og det er værdifuldt for butikken at prioritere brødets kvalitet og opbygningen af det rigtige
sortiment.
Omkring halvdelen af tyske feriehusgæster køber frisk morgenbrød under ferien.

 9. Så dyrt er det ikke i Danmark
Mange tyskere mener, at det er forholdsvis dyrt at købe mad og drikkevarer i Danmark, men
mange overvurderer prisforskellen, og tyske prisundersøgelser tager ikke nødvendigvis højde
for, at i Danmark sælges flere varer på tilbud.
Forsøg at påvirke de tyske gæsters opfattelse af priserne i danske supermarkeder – for eksempel ved gode tilbud på varer, som gæsterne kan sammenligne med priserne hjemmefra.
Over halvdelen af de tyske feriehusgæster synes, det er dyrt at købe fødevarer i Danmark.
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 10. Tyske gæster har hunden med i feriehuset
Mange tyske feriehusgæster har hunden med i bilen – et udlejningsbureau i Blåvand har optalt, at en fjerdedel af de tyske gæster har hund med.
Hundefoder til 14 dage fylder i bilen, og hvis butikken har mulighed for at kommunikere med
feriehusgæsterne inden afrejse, vil en voucher med et tilbud på en stor sæk hundefoder måske lokke til et besøg i butikken på førstedagen. Husk produkter til hunde i sortimentet.
Omkring en fjerdedel af de tyske feriehusgæster har hund med på ferien.

Foto: Niclas Jessen,/VisitDenmark

De 10 inspirationsforslag er udarbejdet efter en workshop afholdt i januar 2016 som en del af projektet ”Hjertelig velkomst til turister”. I workshoppen deltog købmænd og feriehusudlejere fra
Blåvand.
Bag projektet står Feriehusudlejernes Brancheforening og De Samvirkende Købmænd.
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Resultater fra gennemførte undersøgelser
Tyske turisters svar – spørgeskemaundersøgelse
Spørgeskemaundersøgelsen er gennemført i august 2015 i Blåvand og Marielyst i forbindelse
med projektet ”Hjertelig velkomst til turister”.
Resultaterne bygger på i alt 239 spørgeskemaer (på tysk) udfyldt af tyske turister i Blåvand,
som i forbindelse med nøgleudleveringen ved ankomsten fik udleveret en værdikupon til tre
varer i den lokale dagligvarebutik, en opskrift på hotdogs og spørgeskemaet. De udspurgte turister kom fortrinsvis fra Niedersachsen og Schleswig-Holstein.

Tyske gæster har kun en tredjedel af dagligvarerne med hjemmefra
De tyske gæster har hos købmændene i turistområderne et ikke helt ufortjent ry for at medbringe mad hjemmefra – i modsætning til gæster fra Norge og Sverige. Hele 92 pct. af de udspurgte tyske gæster svarer således, at de har dagligvarer med hjemmefra. En tysk familie på
typisk 4,24 personer har således i gennemsnit medbragt dagligvarer for 1.036 kr.
Familierne køber dog også ind hos de danske købmænd og supermarkeder. I undersøgelsen
bruger den tyske familie mere end dobbelt så mange penge på at købe dagligvarer i Danmark,
som familien har medbragt i bilen hjemme fra Tyskland.
En tysk familie bruger i gennemsnit på ferie i Danmark 244 kr. pr. dag på fødevarer – pr. person 57,50 kr.
Generelt er de tyske gæster godt tilfredse med både adgang til dagligvareforretninger og forretningernes udvalg af varer. Enkelte kunne dog godt tænke sig bedre information om indkøbsmulighederne i området, og hvis feriehusudlejerne i samarbejde med købmændene kan
blive bedre til at henvise til lokale indkøbsmuligheder, så vil det være et udviklingsområde.
Faktisk vil de tyske gæster gerne informeres om indkøbsmuligheder. Der er tilsyneladende
gode muligheder for, at de tyske turister vil reagere positivt, hvis købmanden eller feriehusudlejeren tager kontakt. I undersøgelsen svarer hele 42 pct. ja til, at de ville være interesserede i at modtage information via e-mail om indkøbsmuligheder i lokalområdet inden afrejse
hjemmefra.
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Muligheder for at hæve døgnforbruget
Der er flere muligheder for, at købmændene kan arbejde i retning af at hæve døgnforbruget af
fødevarer købt på destinationen fra de 57,50 kr. pr. person i dag. Det kunne ske ved at kigge
dybere ned i, hvilke produkter der kan generere et større beløb.
Det er spørgsmålet, om de tyske gæster kun er til tyske dagligvarer fra Aldi og Lidl, eller om
der er mulighed for et øget salg ved at gøre flere lokale, højkvalitetsråvarer mere synlige og
tilgængelige. Spørgsmålet er, om købmændene i højere grad kan få en dybere indsigt i at justere udvalget af varer i butikkerne og bruge direkte markedsføring til at synliggøre produkterne via feriehusudlejningen.

Sådan er de tyske gæster i feriehuset
Der er i gennemsnit 4,24 personer pr. feriehus, og den aldersmæssige fordeling peger på, at
det fortrinsvis er tyske børnefamilier, der vælger at leje et feriehus til sommerferien i Danmark – i hvert fald i august, som er det tidspunkt, hvor undersøgelsen er gennemført.
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Der er i gennemsnit 4,4 personer pr. feriehus – heraf mange børn og mange voksne i ”forældre-alderen”.

Der er mange i ”forældre-alderen” fra 30 til 59 år og i ”børn og unge-alderen” fra 0 til 19 år.
Derimod er der færre i aldersgruppen 20-29 år, og der er også forholdsvis få i aldersgrupperne over de 60 år.
De fleste af de tyske gæster har været i Danmark før, og de må have været tilfredse med opholdet, for de kommer tilbage igen. 89 pct. af de tyske gæster er kommet igen, efter at de tidligere har holdt ferie i Danmark.
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Den gennemsnitlige længde af en ferie i et feriehus for en tysk familie er 9,5 dage
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Adgangen til dagligvareforretninger er tilfredsstillende

0 pct.
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Udvalget af varer i dagligvareforretningerne er tilfredsstillende
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27 pct.

66 pct.
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Informationen om indkøbsmuligheder i lokalområdet er tilfredsstillende
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Informationen hos udlejeren er til- 1 pct.
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13 pct.
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Opskriften og voucheren har inspireret til jeres daglige indkøb
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Har du og din familie tidligere holdt ferie i feriehus i Danmark?

89 pct.

11 pct.

0 pct.

Køber I normalt dagligvarer ind her i Danmark?

71 pct.

26 pct.

3 pct.

Har I dagligvarer med hjemmefra?

92 pct.

8 pct.

0 pct.

Er I interesserede i at modtage information via e-mail om indkøbsmuligheder i lokalområdet inden afrejse hjemmefra?

42 pct.

48 pct.

10 pct.

Brugte I den udleverede voucher?

52 pct.

46 pct.

2 pct.
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Resultater fra gennemførte undersøgelser
Butikkernes oplevelse – interviews med butikker i
udvalgte turistområder
Købmænd
DSK – De Samvirkende Købmænd – gennemførte i efteråret 2014 en kvalitativ undersøgelse af
købmændenes erfaringer med at sælge produkter til turisterne.
De adspurgte 20 butikker ligger alle i feriehusområder langs vestkysten og har generelt en
kundebase, hvoraf 70-80 pct. er turister.
Købmændene har godt styr på at tale enten engelsk eller tysk og har også fokus på at kunne
besvare spørgsmål om destinationen. Der er et godt værtsskab, når turisten kommer i butikken, hvilket jo understøttes af gæsteundersøgelsen. Købmændene samarbejder også alle i høj
grad med både den øvrige turismebranche og fødevareproducenter, og nogle af købmændene
markedsfører deres priser i euro.
Der er i undersøgelsen identificeret en hel række produkter, som gæsterne i særlig grad efterspørger. Det er for eksempel marmelade med hele bær, ingredienser til en dansk hotdog,
morgenbrød, vand på flaske, kirsebærvin og dansk øl.
Købmændene ser gerne en øget synlighed hos feriehusudlejerne og giver udtryk for en vilje til
at være med til at understøtte værtsskabet for de turister, som besøger egnen.
Undersøgelsens primære resultater var:
•
•
•
•
•

Tyskerne efterspørger specifikke danske produkter.
Forskellige holdninger til lokale varer.
Turisterne forventer lokal service.
Købmænd og udlejere samarbejder lokalt.
Mange købmænd har gode erfaringer med gratis morgenbrød, skilte og annoncer på
tysk, priser i euro og brug af banner.
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1. Hvor stor en andel af kunderne udgør udenlandske turister?

Antal butikker
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Antal butikker
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%
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2. Hvilke sprog tales i butikken?
Engelsk

12

Tysk

17

Norsk

1
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3. Efterspørger udenlandske turister særlige varer?























Tyskerne efterspørger marmelade fra Den Gamle Fabrik på grund af de hele bær.
Marmelade med rom og whisky.
Vand på flaske og gerne med blid brus, da tyskere er vant til at drikke vand fra flasken (og
ikke fra hanen).
Tyskerne køber kirsebærvin med hjem – dansk produceret og gerne den dyre udgave.
Tyskerne efterspørger Dr. Oetker-produkter. Særligt Tortenguss – en slags gelé til lagkagen.
Kvarkprodukter med vanilje og krydderier.
Yoghurt (pga. god kvalitet).
Morgenbrød – tyskerne har selv mad med hjemmefra.
Særlig tysk suppe-bouillon.
Sauerkraut.
Dansk øl.
Makrel- og karrysalat på dåse.
Rund Havarti-ost.
Remoulade, røde pølser og agurkesalat til en hotdog.
Tyskerne efterspørger danske varer – køber f.eks. ikke Haribo, men lakrids fra Toms.
Særlig efterspørgsel på fiske- og cykeltilbehør.
Kød og vin (efterspørges primært af nordmænd).
Is og slik.
Smør uden salt til tyskerne.
Specialbrød, herunder f.eks. Spanske rundstykker (Semmel – blomst i toppen) til tyskerne.
Krydderier.
Snaps – sælger over 1.000 flasker snaps.

4. Forventer turisterne, at købmanden fungerer som turistinformation?














Cykelruter.
Seværdigheder.
Hvor er stranden/hvor er det bedst at bade?
Hvor er posthuset?
Put and take-søer/hvor kan man fiske.
Enkelte butikker har sommerhusudlejning inde i butikken, som får alle spørgsmålene.
Tyske turister spørger meget ind til, hvorfor alting er så dyrt (tjekker bonen igennem).
Hvor er lægen (hvor og åbningstider)/automekaniker/apotek?
Spisesteder/restauranter.
Tyskerne skal vide alt, er meget hjælpeløse og prisbevidste.
Naturpark/hvor ligger nationalpark Thy.
Lokale kunstnere.
Kort over byen.
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5. Gør du selv noget for at tiltrække udenlandske turister?




















Har et stort og interessant sortiment i forhold til typiske feriebehov.
Mulighed for leje af heste og tennis.
Har opstillet elektroniske info-skærme fra turistforeningen til turisterne i butikken (klart
konkurrenceparameter i forhold til andre butikker).
Særlig udstilling af efterspurgte produkter i butikken.
Tilbud med flaske-vand.
God service i butikken.
Alle taler tysk i butikken.
God hjemmeside på internettet.
Åbningstider og skilte på tysk.
Initiativ til at samle byen om fælles markedsføring rettet mod turister (Nr. Vorupør).
Stor forhandler af tyske blade og aviser (erfaring, at tyskere elsker at læse).
Butikken er blevet kontaktet af Vesterhavsposten.
Nøgleudlevering til sommerhuse.
Pølsevogn foran butikken.
Cykeludlejning.
Er på Facebook.
Har annoncer i lokalavisen på dansk og tysk – avisen kommer i sommerhusene.
Brochurer i butikken med ord på tysk, f.eks. ved marmeladen.
Banner (ude ved vejen) med tilbud på brød på tysk – har fordoblet salget af brød i butikken
(Meny Søndervig).

6. Har du indgået en samarbejdsaftale med feriehusbranchen?













Er med til at udgive lokalavis, som deles ud i feriehusene.
Har løbende dialog med feriehusbranchen om, hvornår der kommer nye gæster.
Sender foldere ud gennem udlejningsfirmaet Falen (butik i Hemmet).
Annoncer i deres kataloger – Westerland, Vejlby Klit, Novasol, Klitferie og Esmarch.
Schultz Feriehusudlejning, som ejer butikken (Nørre Nebel).
Aftale med Feriepartner MOB om nøgleudlevering.
Når turisterne henter nøgler, får de en velkomstkuvert med tilbudsavisen.
Har kataloger fra feriehusbranchen liggende i butikken/butikkens tilbudsavis ligger så i deres reception.
Foreslår, at en indkøbsliste sendes til lejer et par dage før afrejse. Så kan der bestilles varer,
som ligger klar i feriehuset ved ankomst (butik i Blåvand).
Når lejere henter nøgle i feriecenteret, får de en brochure, hvor butikken er nævnt.
VisitDenmark-brochure i butikken.
Gode venner med udlejerne.
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Samarbejde med Feriepartner – har deres kataloger i butikken. Butikken får omvendt en annonce i udlejningsfirmaets blad og på deres hjemmeside.

7. Har du et samarbejde med lokale fødevareproducenter?














Grøntsager (kartofler og ærter) fra lokale avlere.
Frugt (jordbær) fra lokale avlere.
Honning fra lokale avlere.
Lynghonning er specielt efterspurgt.
Honning og øl fra Thy Nationalpark.
Øl fra lokalt bryggeri.
Specialøl fra Fanø.
Samarbejde med 5 andre erhvervsdrivende om indkøb af salt, øl, bolsjer, honning og sennep.
Enkelte mener, at købmanden er i vejen for lokale producenter, da det sælges på gårdbutikker.
Salg af sønderjyske specialiteter.
Mest danskere, som er interesseret i lokalprodukter.
Tyskerne forstår ikke ”økologi” – kender kun udtrykket ”bio”.
Dårlig erfaring med lokale varer, da de ”høje” priser skræmte kunderne væk.

8. Hvad ville kunne hjælpe til at øge omsætningen i din butik?

















Tyskerne er meget prisbevidste – ønsker lavere moms.
Tyskerne har meget mad med hjemmefra.
Lavere priser på udlejning af sommerhuse.
Købmand i Hvide Sande ønsker at tiltrække flere norske turister, da de køber meget kød
med hjem. Foreslår, at Danmark markedsføres mere og bedre som turistmål i Norge, herunder at det er billigere at handle i Danmark.
Godt sortiment og ren butik.
Fokus på kvalitetsvarer og specialprodukter.
Købmand i Thisted har forsøgt (ikke vellykket) med gratis rundstykker. Foreslår i stedet, at
man går efter børnefamilier med is og legetøj – f.eks. en velkomstpakke med kupon til rødvin og bland selv slik samt legetøj til børnene (malebog og tusser). Pakken hentes i butikken.
Foreslår morgenbrød og lokale produkter i en velkomstpakke.
Grillaften for turister – købmanden betaler for kødet, og kunden køber selv øl.
Velkomstpakke med grillkød/pølser.
Opstartspakke i feriehuset med toiletpapir, opvaskemiddel og køkkenrulle mv. som en gestus fra den lokale butik.
Cykeludlejning.
Salg af malerier fra lokale malere.
Dårlig erfaring med kuponer med tilbud på rundstykker (Nørre Nebel).
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God erfaring med gratis rundstykker, men trak kunder fra butik ved feriehusene, så det skabte dårlig stemning (butik i Vrøgum).
Erfaring med gratis rundstykker (Nr. Vorupør).
Samarbejde med tysk bogtrykker om at skrive om aktiviteter og vejrudsigt og med kundens
navn – på tysk. Reklamefinansieret (Nr. Vorupør).
Ønsker mere viden om, hvad de norske turister vil.
I forhold til særligt nordmænd skal man have fokus på service i butikken.
Erfaringen er, at tyskerne primært handler i Aldi.
Tyskerne går meget op i morgenmad, så det køber de, lige meget hvad. Måske skulle man
prøve at tiltrække dem med aftensmad, som de erfaringsmæssigt gør mindre ud af.
Kurv med vin og marmelade.
Arbejder med priser i DKK og EURO i hele butikken (butik i Hanstholm).
Flere åbne restauranter i området ville tiltrække flere turister.
Flere reklamer for Danmark i Nordtyskland.
Erfaring med kuponer, men turisterne kom bare med dem for sent og ville alligevel have det
gratis.
Udenlandske turister kender ikke navnet ”Superbest” (i dag Meny) – de kender kun ”Spar”.
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Resultater fra gennemførte undersøgelser
Pointer fra feriehusudlejere
Samtaler foretaget af Feriehusudlejernes Brancheforening.













Der findes allerede i dag gode og velfungerende samarbejder mellem købmænd og feriehusudlejere – også i de to testområder.
Uddeling af morgenbrød på ankomstdagen er udbredt og fungerer godt for begge parter.
Der eksisterer også indkøbsaftaler, hvor bureauerne får særpriser for f.eks. rengøringsartikler eller gaver til husejere hos købmanden.
De fleste samarbejder er eksklusive. Det vil sige, at der er en loyalitet over for én samarbejdspartner, f.eks. Feriekompagniet, som arbejder sammen med Meny i Blåvand.
Der er ikke interesse for at skulle arbejde sammen med andre kæder – det opfattes sådan, at man i fællesskab er i konkurrence med andre partnerskaber.
Der findes eksempler på både uddeling af kataloger og udlevering af nøgler hos købmændene.
Der er et stort ønske om fleksible åbningstider hos købmændene, især på ankomstdagen.
Feriehusudlejerne er positive over for at udbygge morgenmadsordningen, således at
en pakke rummer f.eks. pålæg.
Ekspertisen i efterspurgte varer ligger hos købmændene, og såfremt disse vurderer, at
en vare efterspørges af tyskeren, er feriehusudlejerne helt med på at tilgængeliggøre
den i husene.
Både Sol og Strand og Feriekompagniet byder meget gerne ind med idéer til indhold af
velkomstpakker i samarbejde med de lokale købmænd.
Der er stor interesse for at afprøve nye muligheder og udvide eksisterende samarbejder.

Input fra Feriehusudlejernes Brancheforenings bestyrelsesmøde 8. december 2014






Der er et stort ønske om længere åbningstider, især på ankomstdagen.
Kurstabeller eller priser i euro er en stor hjælp.
Det er ønskeligt, at der er mulighed for handle på skæve tidspunkter eller måske endda
døgnåbent.
Information til kunderne fra butikken i nyhedsmail, inden de kommer til Danmark.
Inkludering af prisindeks på typiske varer i euro i en eventuel velkomstpakke.
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Udlejerne har ikke nogen umiddelbar fordel ved, at gæsterne bruger flere penge hos købmanden. Til gengæld ser de gerne, at tilfredshedsgraden ved besøget øges, især når det drejer sig
om førstegangsbesøgende.
Feriehusudlejerne oplever, at utilfredsheden fra gæsteanalysen (Videncenter for Kystturisme)
ganske ofte berører forhold, som har at gøre med oplevelsen uden for feriehuset. De oplever
gode erfaringer med både pakker og velkomstmaterialer. Dog har de det forbehold, at det hidtil har vist sig vanskeligt at lave modeller for at få en drift i det ud over finansierede projektperioder. Det er derfor et stort ønske, at konceptet gøres billigt og simpelt at distribuere.
Et andet stort ønske er, at indholdet af velkomstpakken er kompatibelt med den indsats, som
gæsterne lægger i madlavningen, når de er i husene. Ambitionsniveauet skal ikke være på Michelin-niveau, men skal snarere være simpelt og dansk uden at være for specielt.
Endelig er det vigtigt for udlejerne, at der tages hensyn til eksisterende konkurrence mellem
de forskellige udbydere, og at alle har lige muligheder for at deltage.
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