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”For mange er 

mulighederne gode, det 

handler om være kreativ.”

”Den er god. Da vi er 

sociale væsner og deres 

kunder vil gerne komme.”

Hvad siger kunderne inden for oplevelse?

Kilde: Markedsundersøgelse blandt kunder om konsekvenserne af Corona, april/maj 2020
Delkonklusion fra den 4. maj 2020; Base: 107 kunder inden for oplevelse

14% 5 ud 

af 10 ”43 uger

Kunderne inden for 

oplevelse er hårdt ramt 

– med et gennemsnit på 

4,4 på en besvarelse 

mellem 1 (slet ikke 

ramt) og 5 (meget hårdt 

ramt).

4% er slet ikke ramt af 

Corona.

Den gennemsnitlige 

forventning er at der går 

43 uger før der er en 

normal situation igen. 

15% mener de er tilbage 

til en normal situation 

efter 3 måneder

14% ser muligheder 

for vækst i den 

nuværende situation

52% mener at 

markedsføring er 

vigtig eller meget 

vigtig i den  

nuværende situation

Slet ikke ramt

3

1 5

Meget hårdt ramt

42
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Lidt flere udtalelser…

Kilde: Markedsundersøgelse blandt kunder om konsekvenserne af Corona, april/maj 2020
Delkonklusion fra den 4. maj 2020; Base: 107 kunder inden for oplevelse

”
”Der er et håb, for at 

branchen tænker 

kreativt og overleve 

indtil, Danmark åbner op 

og der i mulighed for at 

drive det i normale 

omstændigheder. Men 

det tager tid før vi er 

tilbage til normal drift.”

”Det ser hun som ret godt. De fleste folk vil gerne holde 

ferie i Danmark og derfor vil de også gerne besøge dem.”

"De står rigtig skrap og de har 

lavet et nyt koncept via take-away,  

som stadig vil være et tiltag 

efterfølgende. så der rigtigt gode 

muligheder, for at komme stærkt 

tilbage."

”Det ser hun som ret godt. Når vi er ovre krisen, tror hun, 

at folk vil komme til dem og for at slappe af.”

”De er begyndt at udnytte 

drive-in og derved har de 

skabt en mulighed for 

vækst.”
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Hvad skal oplevelsesbranchen have fokus på?

Kilde: Index Danmark/Gallup, Helår 2019 / Målgruppe: 12 år+ / Stikprøve: 22.621

Potentialet er større end 

nogensinde før. 69% af 

danskerne overvejede før 

Corona at tage på ferie i 

udlandet – de er nu en del 

af potentialet!
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Eksempel søgning på Sommerhus Danmark: 
(Kilde Google trends)

11.marts - lock down

Fokus på den gode historie, 

hvilke muligheder byder 

Danmark og hvilke 

muligheder byder du?

Forbrugerne har i disse tider fokus på 

det nære. Historien om at det er 

fantastisk at være turist i eget land skal 

fortælle – hvad kan du tilbyde? Danmark 

har meget at tilbyde - natur, muligheder 

for overnatning og attraktioner, som 

danskerne ikke har set. 

Sikre at du er Top-of-Mind 

når danskerne overvejer hvad de 

skal bruge deres tid på den 

kommende sommer. 

Det starter nu! 


