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Ebeltoft som et af 20 særlige feriesteder
Videncenter for Kystturisme - Projekt Oplevelsesbaseret Kystturisme

 Styrket innovation, oplevelsesudvikling og viden om vækstmuligheder i dansk
kystturisme
 20 særlige feriesteder: analyse- og udviklingsprocesser med udgangspunkt i
individuelle behov
En analyse af potentialet for supplerende ferier/korttidsferier i Ebeltoft
 Potentialet for afvikling af sekundære ferieophold/supplerende ferier/korttidsferier
(korttidsferier: 1-3 overnatninger udenfor eget hjem)
 Udviklingstendenser for korttidsferier og destinationsmarkedsføring
 Karakteristika for korttidsferier
 Destinationens performance
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Hypoteser om supplerende ferier/korttidsferier
 ”Betydning af ferieopholdet. Det er ”cremen” eller ”det lille ekstra”, som gæsterne
vælger, når der enten er feriedage til overs eller der har været udfordringer på
hovedferien – evt. manglende forventningsopfyldelse, vejret m.m. Der kan måske være et
pres fra børn eller fra ægtefælle om at få fyldt lidt ekstra på, for at skabe ro på familien
og ikke starte på/være i gang med hverdagen med fornemmelsen af, at der mangler
noget”
 ”Spontanitet præger beslutningsprocessen. Der er kort vej fra ”fristelse” til køb. Også
selvom selve ferien først skal holdes 1 måned senere. I mange tilfælde er der ultra kort
proces fra frist-køb-handling. Der kan være ophold som bookes sen aften, hvor de skal af
sted dagen efter”

 ”Valget af destination for supplerende ferie er impuls-præget. Reklamen i halvlegen i
foldboldkampen, naboens ledige sommerhus i den kommende weekend, spot-deals,
”udsalgs-kampagner” fra hotelkæder, flyselskaber m.m.”

Kilde: Destination Djursland
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Hypoteser om supplerende ferier/korttidsferier
 ”Lavt kendskab eller manglende forberedelse. Gæsterne har måske ikke et særligt stort
eller et specielt grundigt kendskab til det de har købt. Der kan være én stor ”trigger” som
er afgørende for købsbeslutningen. Det kan være pris/kampagner/loyalitetskampagner,
en event, en publikumsmagnet med et stærkt brand, et kædehotel etc.”
 ”Risikovillighed. Gæsternes korte beslutningsproces, det lave kendskab og måske lidt
”løsere penge” viser at købet af ekstraferien eller den supplerende ferie er forbundet
med en stor grad af risikovillighed”
 ”Den supplerende ferie er en komprimeret ferieafvikling med alle de elementer, der
ligger i at holde ferie. Det stiller krav til destinationens værdikæde, leverancen og til
performance”

Kilde: Destination Djursland
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Formål
Analysens formål er

 ”At klarlægge potentialet for afvikling af sekundær/supplerende ferieophold i og omkring
Ebeltoft”
Sekundære/supplerende ferieophold forstås: kortere og spontane ferieophold på 1-4 dage,
der holdes som supplement til hovedsommerferien og som afvikles både i høj- og
skuldersæson
 ”Undersøgelsen har bl.a. til formål at identificere prioriterede målgruppers
oplevelsespræferencer, opholdskarakter, interesser for specifikke oplevelser samt
karakteristika omkring beslutnings- og købsprocessen”

Kilde: Udbudsmateriale fra Videncenter for Kystturisme - revideret
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Metode
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Metode
1 desk research

Status på turismen i Ebeltoft og
den strategiske linje, baggrund

Eksisterende undersøgelser, analyser og
rapporter

1.064 webinterviews

Korttidsferier og Ebeltofts
performance, kvantitativ

National repræsentativ stikprøve for DK
14.-27. juli 2014 , 18+ år, data vejet i fht.
køn, alder, bopæl, børn i husstanden

Udviklingstendenser for
korttidsferier

Phillip Evans, Head of Policy & Analysis,
VisitEngland
Sharon Orrell, Head of Research & Insight,
VisitEngland
Den 15. august 2014

Korttidsferier og Ebeltofts
performance, uddybning

Besøgt Ebeltoft på korttidsferie inden for
de sidste par år
Besøgt Ebeltoft på korttidsferie for
længere tid siden
Børnefamilier som har besøgt Ebeltoft på
korttidsferie
Den 11. august til 5. september 2014

2 ekspertinterviews

20 dybdeinterviews
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Webinterviews
Metode og baggrund

Datastruktur

 Formål: undersøge potentialet for
Ebeltoft i national repræsentativ
sammenhæng

 Målgruppe: personer i Danmark, 18 år
og derover, nationalt repræsentativt
fordelt

Kategori

Antal

Alle

1.064

Mænd

521

Kvinder

543

18-39 år

350

40-69 år

356

70 år og opefter

358

 Stikprøvestørrelse: n = 1.064
gennemførte interviews

Hovedstaden + Sjælland

471

Midtjylland + Nordjylland

301

 Feltperiode: uge 29 og 30 år 2014

Syddanmark

292

 Metode: CAWI – computer støttede web
interviews. Data materialet vejet iht. de
oplysninger, som Danmarks Statistik
angiver for målgruppen mht. køn, alder
og region samt vejet for børn eller ej i
husstanden
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Webinterviews
Statistisk usikkerhed

Åbne svar

 Formål: undersøge potentialet for Ebeltoft i
national repræsentativ sammenhæng

En given procentsats fx 56 %
”andre ord” angiver, at 56 % af
respondenterne har angivet
svar/delsvar, som ikke er kodet
i de øvrige kategorier i den
pågældende grafik.

 Et konfidensinterval kan beregnes for hvilket som
helst procenttal forudsat interviewene er
”random”, hvilket er tilfældet for denne
undersøgelse
 Et 95% konfidensinterval er givet ved P =
procenttal og N = stikprøve
konfidensinterval = P  /  1,96 * P * (1  P ) / N

 Den sande værdi af procenttallet befinder sig
således +/- indenfor den beregnede størrelse
 Se http://berent.com/for-clients/usefultoolslinks/statistical-calculator/ for tools til
beregning af statistisk usikkerhed
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Et eksempel er, hvis en
respondent siger, at de søger
på ord som ferie og fodbold, så
indgår ferie i kategorien ferie i
grafikken, men fodbold indgår i
andre ord, da der ikke er et
tilstrækkeligt antal af
respondenter, der har angivet
dette søgeord til, at det har en
betydning for
søgeoptimeringen
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Ekspertinterviews
Identificering og valg af eksperter

 Screening af markeder med fokus på korttidsferier
 Screening af disse markeders eksperter i korttidsferier

Grundlag

 Englands nationale turismeorganisation, VisitEngland, fokuserer primært på, hvordan
englændere kan holde mere ferie i England
 VisitEngland gennemfører en lang række undersøgelser for at understøtte produkt- og
markedsudvikling blandt engelske turismeudbydere og har således også gennemført en
række undersøgelser for at kortlægge, hvordan den økonomiske krise i England har
påvirket forbrugernes rejseadfærd, samt hvordan denne adfærd kan udnyttes bedst
muligt af engelsk turisme
 Eksperter
 Phillip Evans, Head of Policy & Analysis, VisitEngland

 Sharon Orrell, Head of Research & Insight, VisitEngland
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Dybdeinterviews
Metode

 Dybdeinterviews om ferie, kortere ferie og Ebeltoft som destination
 20 stk. af ca. 1 times varighed
 Gennemført uge 33-36, 2014
 Gruppering af interviews teoretisk og praktisk:

 Svær gruppering
 Nogle respondenter kan reelt repræsentere både Nylige køb og Trigge genkøb
 Børnefamilier samtidig også grupperes efter Nylige køb og Trigge genkøb

 Ingen forskelle i adfærd og motiver med ovenstående grupperinger
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Analyseresultater

Sense of Tourism

14

Desk Research
Udgangspunkt
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Udgangspunkt
Status
 Høj overordnet tilfredsheds-vurdering

 Naturområder, attraktioner og bymiljø
opnår høj tilfredshed
 Mangler indenfor enkeltområder
specielt spisesteder og butikker –
manglende overensstemmelse mellem
pris og kvalitet

 Høj grad af genbesøg – loyale gæster
 Højt aktivitetsniveau
 Stort udvalg – mange muligheder for
oplevelser – fra by til natur til kultur til
attraktioner og seværdigheder
 Dog savnes ikke-kommercielle
aktivitetsmuligheder for børn og
voksne fx i forbindelse med stand og
vand

 Kerneoplevelser: samvær, ro og
nærhed, vand og natur. Desuden
børnevenligt

Strategisk udvikling

 Styrke konkurrenceevnen og skabe
fortsat vækst i erhvervet
 Sæsonudvidelse – udnytte kapaciteten
og attraktiviteten
 Fokus på at skabe fysiske og mentale
sammenhænge
 Sammenhængende formidling
 Udvikling og planlægning

 Styrke positionering og synliggørelse af
Djursland som kystferiedestination.
 Udvikle og synliggøre Ebeltoft som et
attraktivt besøgsmål på Djursland.
 Styrke Ebeltoft som kystferieby
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Ekspertinterviews
Udviklingstendenser for korttidsferier
– et engelsk perspektiv, VisitEngland
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Ekspertinterviews
Korttidsferier – udvikling

 Den generelle tendens i den vestlige verden de senere år har været at der holdes flere
og flere ferier, men af kortere varighed
 Den økonomiske krise har generelt betydet, at englænderne holder mere ferie i eget
land – det er mere økonomisk
 Og den største vækst udgøres af korttidsferier
 VisitEngland noterer samtidig en nedgang i gennemsnitlig opholdslængde fra 3.9 nætter (i
2006) til 3.6 nætter (i 2013)

 I en undersøgelse fra 2014 forventer englænderne under opsvinget at rejse mere
 De forventer at tage flere rejser til udlandet og flere korttidsferier i eget land

 Det forventes af eksperterne, at opsvinget ikke kommer til at slå fuldstændig igennem på
det nationale marked
 Markedet vil ikke vende tilbage til sådan, som det var før krisen

 Turisterne er mere kritiske på korttidsferier
 Turister på længere ferier er generelt mere tilfredse end turister på korttidsferie. Det skyldes
den kortere tid til ferien, hvorfor der er større fokus på, at alting skal fungere – tidsændringer
kan hurtigt påvirke hele ferien
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Ekspertinterviews
Korttidsferier – rejseadfærd hos englænderne

 Følgende er med til at påvirke ferier i hjemlandet
 Konkurrence fra udlandet fra lavprisfly er svækket og påvirker specielt rejseadfærden på
korttidsferier, således at turisterne ikke rejser udenlands i samme grad som før på
korttidsferier
 Vekselkursen påvirker attraktiviteten af især europæiske destinationer, der bliver mindre
attraktive, på grund af et forholdsvist stærkt pund
 Politisk uro i for eksempel Mellemøsten påvirker attraktiviteten af destinationerne i området

 Derudover er ferier i hjemlandet også påvirket af
 Vejret i hjemlandet den foregående sommer (kølige, våde somre indbyder fortsat til
udenlands rejser)
 Rabat-pris-politik fra online rejsebureauer/bookingsider
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Ekspertinterviews
Korttidsferier – destinationsudvikling

 Der har været stor variation i hvilke engelske destinationer, der har nydt godt af flere
ophold i hjemlandet.
 De der har vundet markedsandele har bl.a. arbejdet med følgende:
 En professionel tilgang til markedsføring og forståelse for, at produktudvikling er en integreret
del af markedsføringen er afgørende
 Evnen til at lave pakker tilpasset andre målgrupper end dem der normalt serviceres – det har
specielt været gældende for dem, som sædvanligvis arbejder med forretningsrejsende og har
udvidet til også at inkludere feriemarkedet (for eksempel weekendophold)
 Midler fra vækstfonde og EU-fonde har haft en indflydelse, men det har ikke været afgørende
i sig selv, men skal kombineres med ovennævnte

 Det handler altså om at tænke i nye baner produkt- og kundemæssigt, samt at være
meget bevidst om de valg der foretages og at omsætte dem professionelt
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Ekspertinterviews
Korttidsferier – tendenser i relation til markedsudvikling

 Demografisk udvikling, ændrede familiemønstre og øget diversitet betyder nye
behov/interesser
 Korttidsferier i forbindelse med familiebegivenheder forventes at være en trend

 Rejseadfærden forventes ikke at vende tilbage til, hvordan den var før den økonomiske
krise
 Fokus på eksempelvis mad, vin og aktiviteter understøtter produktdiversiteten på de
engelske destinationer
 Tendens til at ophold i hjemlandet bestilles i sidste øjeblik
 Medvirker til udfordringer for især overnatningsstederne

 Desuden er der en ”fear of misssing out” – en trend, som opstår på grund af
eksponeringen af fritids- og rejseoplevelser på nettet og ønsket om ikke at stå tilbage for
noget i forhold til venner og bekendte
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Webinterviews
Korttidsferier
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Sammenfatning
 De vigtigste kriterier for korttidsferier er: gode overnatningssteder, en god atmosfære,
et godt tilbud og at det er nemt at bestille/booke opholdet

 Kun få holder ikke korttidsferier. Det er ganske almindeligt at holde flere korttidsferier i
løbet af året. 66 % har 2 eller 3 overnatninger på korttidsferier
 2/3 holder deres korttidsferie i Danmark. Opholdslængden er afgørende for hvor langt
rejsetiden må være, men 80 % er villige til at have en rejsetid på 2 timer eller mere
 Korttidsferier er ferie som par – med partner/ægtefælle. Af børnefamilier holder 74 %
ferie uden børn.
 Korttidsferier placeres hele året, det færreste antal i november, december, januar og
flest i maj

 Booking foregår typisk over internettet, hvor også eventuel informationssøgning finder
sted
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Valgkriterier

Basis: n = 1.064 CAWI interviews. Alle 18+ nat.rep. Har haft korttidsferie
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Frekvens

Basis: n = 1.064 CAWI interviews. Alle 18+ nat.rep.
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Frekvens

Basis: n = 1.064 CAWI interviews. Alle 18+ nat.rep. Har haft korttidsferie
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Antal overnatninger

Basis: n = 1.064 CAWI interviews. Alle 18+ nat.rep. Har haft korttidsferie
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Overnatningsform

Basis: n = 1.064 CAWI interviews. Alle 18+ nat.rep. Har haft korttidsferie
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Korttidsferier i Danmark

Basis: n = 1.064 CAWI interviews. Alle 18+ nat.rep. Har haft korttidsferie
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Transporttid

Basis: n = 1.064 CAWI interviews. Alle 18+ nat.rep.
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Rejsegruppe

Basis: n = 1.064 CAWI interviews. Alle 18+ nat.rep. Har haft korttidsferie
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Rejsegruppe – ferie med børn

Basis: n = 1.064 CAWI interviews. Alle 18+ nat.rep. Har haft korttidsferie
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Rejsetidspunkt

Basis: n = 1.064 CAWI interviews. Alle 18+ nat.rep. Har haft korttidsferie
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Booking af ophold

Basis: n = 1.064 CAWI interviews. Alle 18+ nat.rep. Har planlagt korttidsferie
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Informationssøgning

Basis: n = 1.064 CAWI interviews. Alle 18+ nat.rep.
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Søgeord

Basis: n = 1.064 CAWI interviews. Alle 18+ nat.rep.
Har planlagt korttidsferie og bruger en søgemaskine
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Søgeord
Andre søgeord rummer blandt andet







Momondo
SAS
Tripadvisor
Travelmarket
Deal
FDM (travel)








Visit [sted]
Overnatning
Oplevelser
Teater
Koncerter
Fodbold

Svar står i uprioriteret rækkefølge og hvert svar under 1 % af de totale antal svar
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Webinterviews
Ebeltofts performance på korttidsferier
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Sammenfatning
 Ebeltoft er et sted man kommer igen og igen, og med en høj tilfredshed blandt de
besøgende. Der er intet negativt ved stedet
 Det mest positive er Fregatten Jylland og Den hyggelige by, som også er de to primære
ting, som Ebeltoft forbindes med samt de primære seværdigheder
 Et snarligt besøg kan i høj grad udløses af et godt tilbud

 Ebeltoft opfylder bedst de besøgendes krav ift. historiske seværdigheder og museer,
særlige naturområder, strand og kyst, samt en god atmosfære
 Der er ikke stor match mellem Ebeltofts opfyldelse af besøgendes krav, og hvad turister
generelt vægter højest i forbindelse med korttidsferier

 Ebeltoft er et sted, man kan besøge hele året, men med størst intensitet fra april til
oktober måned
 Destinationen kan besøges uden bil, men det er en fordel med bil
 Ebeltoft synes at være en dyr destination at besøge
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Kendskab

Basis: n = 1.064 CAWI interviews. Alle 18+ nat.rep. Op til 100%: ”ikke hørt om destinationen”, ”hørt om destinationen, men kun af navn” og ”hørt om destinationen, men aldrig besøgt
den og overvejer det heller ikke
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Tidligere besøg

Basis: n = 1.064 CAWI interviews. Alle 18+ nat.rep. Besøgt Ebeltoft
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Tilfredshed

Basis: n = 1.064 CAWI interviews. Alle 18+ nat.rep. Besøgt Ebeltoft
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Positive/negative oplevelser

Basis: n = 1.064 CAWI interviews. Alle 18+ nat.rep. Besøgt Ebeltoft
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Ebeltoft forbindes med…

Basis: n = 1.064 CAWI interviews. Alle 18+ nat.rep. Kender Ebeltoft

Sense of Tourism

44

Ebeltoft forbindes med…
Åbne svar rummer blandt andet









Stemning
Atmosfære
Ro
Romantik
Sommer
Mange oplevelser
Kunst
Gamle huse









Æblefest
Ree Park
Bademuligheder
Øer
Djurs sommerland
Færge
Jylland

Svar står i uprioriteret rækkefølge og hvert svar under 1 % af de totale antal svar
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Besøgsgrunde

Basis: n = 1.064 CAWI interviews. Alle 18+ nat.rep. Besøgt Ebeltoft
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Årsager til fravalg

Basis: n = 1.064 CAWI interviews. Alle 18+ nat.rep. Kender Ebeltoft, men aldrig været der
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Årsager til fravalg
Åbne svar rummer blandt andet





Sjældent i området
Tilfældigt
Ingen relationer til området
For dyrt

Svar står i uprioriteret rækkefølge og hvert svar under 1 % af de totale antal svar
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Udløse snarligt besøg

Basis: n = 1.064 CAWI interviews. Alle 18+ nat.rep. Kender Ebeltoft og planlægger at besøge igen
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Opfyldelse af krav

Basis: n = 1.064 CAWI interviews. Alle 18+ nat.rep. Kender Ebeltoft

Sense of Tourism

50

Vigtighed vs. Behovsopfyldelse
Vigtighed af forskellige parametre
for turisterne

Ebeltofts opfyldelse af turisternes
behov for forskellige parametre

Basis: n = 1.064 CAWI interviews. Alle 18+ nat.rep. Har haft korttidsferie

Basis: n = 1.064 CAWI interviews. Alle 18+ nat.rep. Kender Ebeltoft

Pilene illustrerer sammenhængen mellem forskellige parametres vigtighed i forbindelse
med korttidsferier, og hvordan turisterne vurderer at Ebeltoft opfylder behovene til disse
parametre.
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Besøgsmåneder

Basis: n = 1.064 CAWI interviews. Alle 18+ nat.rep. Kender Ebeltoft
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Bildestination

Basis: n = 1.064 CAWI interviews. Alle 18+ nat.rep. Kender Ebeltoft
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Prisniveau

Basis: n = 1.064 CAWI interviews. Alle 18+ nat.rep. Kender Ebeltoft
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Webinterviews
Ebeltofts performance konkurrencebilledet
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Sammenfatning
 Mange danske feriesteder er potentielle rejsemål for korttidsferie
 Ebeltoft er ikke en top-of-mind destination
 Destinationen er i stor konkurrence med øvrige områder i Danmark

 I en sammenlignende analyse klarer Ebeltoft sig alligevel godt
 Ebeltoft har en høj grad af genbesøg
 Der er et godt potentiale for udvikling af helårsturisme modsat andre turistdestinationer i
Danmark
 Ebeltoft er til at besøge uden bil, men andre steder er lettere fremkommelige uden bil
 Prisniveauet er ikke det højeste i Ebeltoft, men bestemt heller ikke det billigste
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Gode steder for korttidsferie

Basis: n = 1.064 CAWI interviews. Alle 18+ nat.rep.
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Kendskab og besøgsplaner

Basis: n = 1.064 CAWI interviews. Alle 18+ nat.rep. Op til 100%: ”ikke hørt om destinationen”, ”hørt om destinationen, men kun af navn” og ”hørt om destinationen, men aldrig
besøgt den og overvejer det heller ikke
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Rejsetidspunkt

Basis: n = 1.064 CAWI interviews. Alle 18+ nat.rep. Kender destinationen
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Bildestination

Basis: n = 1.064 CAWI interviews. Alle 18+ nat.rep. Kender destinationen
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Prisniveau

Basis: n = 1.064 CAWI interviews. Alle 18+ nat.rep. Kender destinationen. Op til 100 % ”ved ikke”
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Dybdeinterviews
Korttidsferier
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Sammenfatning
 Der er mange måder at omtale korttidsferier på

 Formålet er altid samvær udenfor de sædvanlige rammer
 Det er en ferie som er præget af spontanitet – både i fastlæggelsen af opholdet og
gennemførelsen
 Korttidsferier udløses især af gode tilbud og ledig tid i kalenderen, som skal benyttes
 Tilbud findes via internettet

 Informationssøgningen i forbindelse med korttidsferier er minimal både inden og efter
bestilling samt under opholdet.
 Hvis der søges information sker det typisk via internettet
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Formålet med korte ferier
 Et afbræk fra hverdagen og de daglige rutiner
 Et ”pusterum” (det skal ikke forstås at hverdagen er ubehagelig/negativ eller lign.)
 Gøre noget andet end man ”plejer”

 Tid til hinanden og til samvær – og behovet/muligheden herfor som fastlægger en
korttidsferie
 Det er kvalitetstid
 Målgruppespecifikt – indhold afhængig af feriens deltagere og disses interesser
 Tit en kombination af flere elementer






God atmosfære, stemning, hygge
God mad og vin
God overnatning
Naturoplevelser, andre oplevelser
Se noget (nyt)
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Formålet med korte ferier
”Vi tager afsted for at
komme væk fra
hverdagens gøremål”
”Det er tid sammen på en anden
måde end til hverdag”
”På den måde får vi tid
sammen”

”Det er kærestetid”

”Er der kun konen og jeg der er afsted så
går vi nogle gode ture, sætter os på en
café og får noget at drikke, gå ud og
spiser og sådan. Er børnene med så kan vi
også gå en god tur men vi spiller spil og
hygger i sommerhuset, tager måske ind i
byen og går en tur”

”Hvis vi bliver hjemme ender det alligevel med at
tiden går med de sædvanlige huslige gøremål og
børnene sidder ved computeren - skal vi have mere
kvalitetstid sammen skal det derfor foregå uden for
hjemmet”

”Hvad vi foretager os afhænger af
mulighederne i området – men noget som
interesserer os og vi slapper af med”

”Vi kan godt lide at
gå en god tur”

”Vi er meget kulturelt
interesserede, så vi går
gerne på et museum”

”Både når vi er afsted selv eller med venner så går vi ud
og får en god middag og et glas vin om aftenen”
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Karakteristika
 Spontanitet præger generelt korttidsferier
 Specielt i booking-øjeblikket
 Men også i forhold til at fastlægge rammer og søge information

 Korttidsferier er ikke strukturerede – de er mindre forberedte end hovedferien

”Vi planlægger typisk ikke
ferien på forhånd”

”Med børnene er det
rimelig planlagt, hvornår
vi kan tage af sted. Til
hverdag er der et fast
program”

”Hvis vi ser et godt tilbud og er ledig den pågældende
weekend, kan vi godt finde på blot at booke et ophold”

”Hvis vi ser et godt tilbud og synes, vi trænger til at
komme væk, så bestiller vi det”

”Det er sjældent planlagt, når vi bestiller sådan en ferie.
Det gør vi, hvis der dukker et godt tilbud op, når konen
sidder og søger på nettet eller gennemgår tilbuddene i
mailboksen”
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Karakteristika
”Vi finder ud af, hvad vi
har lyst til, når vi
kommer til dagen”

”Det vigtigste er, at vi laver
noget sammen og som vi
alle synes er hyggeligt”

”Hvad der skal ske på ferien finder vi
først ud af, når vi er afsted, og vi tager
det dag for dag – så kan vi lave lige
netop det, vi har lyst til på tidpunktet”

”Når vi booker et ophold kan
det sagtens ske på mindre end
et par timer – fra vi finder
tilbuddet til vi har booket det”

”Vi gør, hvad vi har lyst til, når vi kommer
frem. Det skal ikke bestemmes på
forhånd, så har vi ikke den samme frihed”

”Hvad vi foretager os afhænger af mulighederne i området og
hvad der er stemning for, men det er sjældent planlagt på
forhånd. Det er kun, hvis der er et eller andet specielt, vi gerne
vil se, men så er opholdet typisk også valgt ud fra det.”
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Planlægning
Bestemmelse af korttidsferien tager afsæt i 2 situationer:
1. Det gode tilbud
 Det spontane ophold
 Pris, faciliteter, praktiske/geografiske forhold, indhold i tilbuddet alt fra måltider, entrebilletter,
andre aktiviteter afhængig af målgruppen – det handler om at opnå værdi for pengene
 Tilbuddet bestemmer destination og ophold
 Tilbuddene findes gennem deal sites, nyhedsmails fx FDM og deal sites, og annoncer – søgning
via internettet

2. Ledig tid i kalenderen
 Børnefamilier skal have ophold i børnenes ferie
 Det gode tilbud bliver herefter relevant
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Planlægning
”Hvis vi ser et godt tilbud
og ikke har planer det
”Tilbuddet skal helst
pågældende tidspunkt,
passe ind i børnenes
så booker vi det”
ferie”
”Tilbuddene finder vi på
internettet eller i mailboksen”

”Et godt tilbud handler
om, at vi får noget for
pengene”

”Et godt tilbud kan få os til at tage af sted, og så
er betingelserne for opholdet givet i tilbuddet”

”Vi siger som regel, hvis det ikke koster mere
end det, som det koster os at være hjemme
- så kan vi tage af sted på alle de ture vi vil”
”Et tilbud skal have en god pris,
gode overnatningsmuligheder”

”Et godt tilbud handler om at vi får noget
for pengene. Det kan være gennem
overnatning eller aktiviteter mv.”
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Informationssøgning
 Begrænset informationssøgning i forbindelse med korttidsferier
 Hvis den finder sted, sker den først når destinationen er bestemt
 Bred googlesøgning på stednavn og evt. i kombination med ferie, turist eller lign.
 Klager over
 Mangelfuld/tynd information fx ved manglende åbningstider, forenklede beskrivelser
 Ikke-aktuel/”for gammel” information
 Informationer spredt over mange sider – det er meget lokalt. Det besværliggør
informationssøgningen

 Forbedringer
 Fængende historier om stedet, området og dets aktivitetsmuligheder
 Portaler struktureret på større områder i stedet for
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Informationssøgning
”Vi søger typisk ikke
information om stedet inden
vi booker opholdet”

”Information om
området/stedet finder vi
først, når vi kommer frem”

”Hvis vi overhovedet søger
information om stedet, sker
det først når vi har booket
opholdet, og ellers når vi
ankommer til stedet”

”Vi søger måske lige lidt på
stedet for at se, hvad andre
mener om det, inden vi
booker opholdet”

”Information om områder er
ikke/kun i lille grad tilgængelig –
det er meget lokal information.
Hvis jeg gerne vil rundt i
området og se noget, skal jeg
søge mange steder”
”Vi søger ikke information om
”Når jeg søger efter ophold,
stedet inden eller under opholdet
får jeg mange tilbud som ikke
– vi bevæger os på fri fod”
længere gælder”
”Information jeg finder ved
søgning på nettet er ikke aktuel”
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Dybdeinterviews
Ebeltofts performance på korttidsferier
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Ebeltoft
 Høj tilfredshed med Ebeltoft
 Mange forskelligartede oplevelsestilbud indenfor ganske kort afstand
 Det er en hyggelig by med gamle brostensbelagte gader, små huse mv.

 Alligevel synes der ikke at foregå meget i byen. Der er udviklingsmuligheder primært i
forhold til børnefamilier, fx aktivitetsmuligheder i forbindelse med stranden og vandet

 Enkelte nævnte, at byens butikker ikke er noget særligt – det er de almindelige
kædebutikker
”Ebeltoft er godt, da der
også er meget rundt om og
i lille radius”

”Ebeltoft har hele
sammensætningen”

”Ebeltoft skal være bedre til at gøre
opmærksom på sig selv og hvad
byen/området kan tilbyde”

”Ebeltoft er hyggelig. Hygge stammer fra
”Ebeltoft er et dejligt område –
byens gamle karakteristika”
en lille overskuelig by med en
hyggelig, gammel bydel og en
”Oplevelsen i Ebeltoft er den samme
del attraktioner”
hver gang, det er meget traditionelt”
”Der mangler ikke noget”
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Konkurrencesituationen
 Storbyerne kan Ebeltoft ikke konkurrere med

 Fyns kystbyer, Vestkysten, Skagen bliver ofte nævnt som konkurrenter. Ud over Skagen
er det svært at sætte præcise byer på
 Konkurrerende destinationer har nogle elementer fra Ebeltoft, men ej alle
”Århus er også en dejligt sted, men
det kan jo ikke helt sammenlignes,
da det er en storby”
”Skagen har nogle af de
samme elementer med skøn
natur og lyset”

”Destinationer der vil være konkurrenter er
andre naturskønne områder og elementer af
vand så som Vestkysten og Fyns kystbyer”
”Ingen steder har helt den samme
kombination som Ebeltoft – de har i
stedet nogle af Ebeltofts elementer”

”Vestkysten kunne lige så vel være et
sted vi tog hen pga. kystelementerne
og mulighederne for at gå en god tur”

”Skagen har noget helt særligt, der
kommer vi gerne på korttidsferie”
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Konklusion og
anbefalinger
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Konklusion
 Korttidsferier er ganske almindeligt i Danmark, og mange holder gerne flere
korttidsferier med to til tre overnatninger fordelt over det meste af året
 Korttidsferier er hovedsageligt ferier for par
 Korttidsferier er i høj grad præget af spontanitet – både i booking og under opholdet.
Det betyder lav informationssøgning

 Ebeltoft er en destination for genbesøg og med en høj grad af tilfredshed blandt de
besøgende
 Ebeltoft og området omkring har meget forskelligt at byde på fra bymiljø til kultur til
natur og vand
 Der er ikke match mellem vigtige kriterier for korttidsferier og de punkter/emner, hvor
Ebeltoft bedst opfylder de besøgendes krav
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Anbefalinger
 Ved videreudvikling af Ebeltoft er det vigtigt at værne om værdier/elementer, som
Ebeltoft forbindes med
 Ved videreudvikling af Ebeltoft anbefales det, at arbejde med at udvikle/skabe flere
aktivitetsmuligheder for børn og voksne

 Ved planlægning af markedsføring anbefales det at slå på ”hygge” og Ebeltofts mange
muligheder
 Ved planlægning af markedsføring anbefales det at gennemføre kontinuerlig online
markedsføring over året med varierende intensitet afhængig af målgruppe
 Ved videreudvikling af korttidsferier anbefales det at fokusere på at kunne levere gode
overnatningssteder, gode tilbud og let bestilling/booking af opholdet
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