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Nøgletal fra det hollandske marked
• 6 års vækst i træk – i 2019 +6,4%

• 1,44 mio. overnatninger fra markedet i 2019 
heraf 1.17 mio. i kyst-Danmark

• Turistomsætning på 1.8 mia. kr. i 2018

• Ferierejsegruppe 3,4 

• Ferieopholdslængde 6,1

• Døgnforbrug 700 dkk

• Genbesøg 62%
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Hvor og hvornår…
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Ferieperioder 2021:
- Majferie uge 17+18+19
- Sommerferie frem til d. 5 september
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Det vigtige kendskab…

Kendskabet til Danmark all time high:     18%                              Attraktiviteten: 44%

= 5,9 mio. 
hollændere
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Udvikling Destination Himmerland
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Status marked post/during Corona
- Tilbagegang i overnatninger på 71% 
- Markedets generelle ferieparticipation er dalet 
fra 84% (2019) til 62% (forventet 2020) 
- Bookingerne forventes at komme langt senere, 
på grund af usikkerhed i forhold til 
rejsevejledninger
- Antallet af afholdte ferier på markedet 
forventes at falde. Mange hollændere vælger i 
2021 at blive hjemme i Holland eller investere 
deres feriepenge i andre ting
- Der bliver mange om buddet – medietrykket 
fra konkurrerende destinationer øges
- Det er pt enormt svært at forudsige, hvordan 
markedet bevæger sig og hvornår grænsen 
igen åbnes
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De hollandske målgrupper 

Kilde; Danmark Statistik, VisitDenmarks Turistundersøgelse 2017. * Både ferie- og forretningsturisme. Ikoner er fra flaticon.com.

30 - 45 år

Børn: 0 – 12 år

Familier med børn

Lav

Høj

30 - 65 år

Par
Vennepar

Overnatninger pr. måned*

Camping
Feriehus

Feriehus
Camping

Par
Kyst- & 
naturferie

Par m. børn

Kyst- & 
naturferie

Hollandske overnatninger 
fordelt på landsdele*

1,44 mio.

Hollandske kyst- og naturturister 
i Danmark

Bopæl

Husstandsindkomst

Uddannelsesniveau

Lav

Høj

10%

8%

33% 10%

15%

8%

11%
3%

1%

1%

Hollænderne rejser både som par og med børn under 12 år

Det gør Danmark unik

Emotionelle behov

Funktionelle behov

Den digitale rejse

Noord-Holland, Zuid Holland

• Dreaming: 1/5 påvirkes af sociale medier
• Inspiration: 1/3 bruger visitdenmark.nl
• Planning: 4/10 bruger destinationernes

hjemmesider
• Booking: 1/2 booker 1 mdr. før afrejse
• On-site planning. 3/10 bruger internettet
• Loyalitet: 6/10 vil komme igen

15-34 år
21%

35-55 år
48%

56 år +
31%

• Kort rejsetid 
• Online booking
• Kataloger og brochurer
• Sociale medier som informationsplatform 

både før og under ferien

• Afkobling fra hverdagen
• Venlig og imødekommende befolkning
• Tryghed
• Personlige erfaringer og anbefalinger

• Natur, hav/vand og fred/ro
• Imødekommenhed
• Dansk mad
• God atmosfære
• Natur

Børne-
familier

43%

Par
43%

Andet
14%
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Børnefamilier
26% af den hollandske befolkning vil på kyst-/naturferie med børn*

Hvem er de:
- Aktive kernefamilier med klassiske
familieværdier
- Mellemlang/lang uddannelse. Mellem/høj
indkomst
- Foretrukken overnatningsform: feriehus, 
camping, feriecenter
- antal ferier per år > 3

De ønsker:
- Ukompliceret ferieplanlægning
- Overskuelig rejsetid (+/- 1000 km.)
- Kvalitetstid / afkobling fra hverdagen
- Frihed og plads til spontanitet
- Unikke oplevelser

*pre-corona

USP’s:
- Relativ kort rejsetid
- Diversitet I oplevelserne
- Pris i skuldersæsonen
- Børnevenligt miljø



                       

Voksne par
39% af den hollandske befolkning vil på kyst-/naturferie uden børn*

Hvem er de:
- Aktive empty nesters
- Mellemlang/lang uddannelse. Mellem/høj
indkomst
- Foretrukken overnatningsform: Camping,  
hotel/B&B, feriehus
- antal ferier per år > 3

De ønsker:
- Ukompliceret ferieplanlægning
- Overskuelig rejsetid (+/- 1000 km.)
- tæt på naturen men vil også opleve noget
(byliv og kultur)
- pris/kvalitet
- mulighed for afslapning OG oplevelser

*pre-corona

USP’s:
- Pris i skuldersæsonen
- Relativ kort rejsetid
- Diversitet I natur og oplevelser
- Mulighederne for at være aktive i nature (cycle 
og vandre)



Potentiale (post corona)
• Nærmarked fokus: Nærmarkeder bliver vigtigere – Danmark er tæt på og kan nemt nås med egen 

bil, der er rent, god hygiejne og Danmarks image i forhold til håndtering af corona-krisen er positiv 
og har fået positiv mediedækning

• Interessante ferieperioder som falder udenfor andre markeders ferieperioder: fx: Majferien 2021 er 
spredt over tre uger (17-18-19), og den hollandske sommerferie varer til d. 5 september 2021

• Prismæssigt er Danmark enormt konkurrencedygtigt i skuldersæsonen (fx majferien/slut august)

• Tre ud af ti hollændere forbinder Danmark med en følelse af sikkerhed / tryghed. Det giver Danmark 
en topplacering i den hollandske befolkning sammen med Norge og Sverige

• I marts 2020 sagde 4% af hollænderne, at de ville rejse til Danmark indenfor de kommende 12 
måneder (680.000 personer x 6,1 overnatning = 4,148 mio. overnatninger)
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Hvordan vi arbejder
• Stor fokus på at øge og fastholde 

kendskabsgraden til Danmark som 
ferieland

• Upper funnel brandingindsats – fx TV

• Content – Soft News

• Always on – kvalitativt og organisk besøg på 
homepage
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