




Bornholm 

scorer

7,89 ud af

10

på attraktivitet*

*Destination Bornholm, markedstracking Q4 2016
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Lokale Gæster

Vækst i 

både danske 

og 

udenlandske 

gæster

5% vækst i 

overnatningerne fra 

2015 til 2016. 18% 

vækst samlet i 

overnatningerne fra 

2013 til 2016
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76% af gæsterne i 

2014 markerede 

interesse for 

Bornholms 

madoplevelser

*

Madoplevelserne 

ligger nr. 1 på 

listen over øens 

oplevelser - over 

shopping, outdoor, 

kultur og 

koncerter*

*Destination Bornholm, positioneringsundersøgelse 2014



Gæsternes 

gennemsnitsvurdering 

af Folkemødet 2016 er 

8,53 ud af 10*

60% af 

deltagerne i 2016 

har tidligere 

besøgt 

Folkemødet*

*Opsummering af udviklingen - vigtige events på Bornholm 2013 - 2016



Gæsternes 

vurdering af 

muligheden for at få 

spændende 

outdoor-oplevelser 

på Bornholm er 

7.63 ud af 10*

Vandreture 

og cykling 

er fortsat  de 

primære 

SIT’er*

*Bornholm som outdoor destination 2013-2016



For eksempel er 

Kendskabet til Sol 

over Gudhjem stigende -

andelen der inden 

ankomsten til Bornholm, 

udtrykker meget stort eller 

stort kendskab er steget 

fra 

12% i 2013
til

25% i 2016

Andelen af gæster, 

der gav Sol over 

Gudhjem en Top 3 

vurdering fra 1-10 

gik fra

56% i 2013
til

69% i 2016

*Opsummering af udviklingen - vigtige events på Bornholm 2013 - 2016



Krydstogt-

turisme giver 

i 2017 ca. 

13.000
gæster på 

Bornholm*

Potentialet efter 

havneudvidelse 

i Rønne er 

+100.000
gæster

Besøg fra 

krydstogtskibene 

vil skabe 130
arbejdspladser 

på Bornholm

*Cruise Passengers Calls Turnarounds 2000-17 overview



Mødebranchen 

i DK omsætter 

for 20.8* 

mia. DKK

40%* af 

danske møder 

afholdes i 

København…

*Teknologisk Institut + Dansk Erhverv, 2016

Mange erhvervsovernatninger ligger 

i sommerens skuldersæsoner

…det er med fly 

30 min væk 

eller med færge 

knap 3 timer

væk væk







Folkemøde

Efter folkemødet står vi med en

fuldt gearet ø - mens gæsterne

er et par uger væk



•

•

•

Andre nationer 

holder ferie

forskudt for 

Danmark - det

giver gode

muligheder i 

skuldersæsonerne





Resultater

Dokumentation 

Arbejds-

former



Turistens digitale rejse. Stadig flere bliver digitale i deres adfærd. I dag booker 75% af 

europæerne deres rejse online. For 10 år siden var det 10% (Kilde: visitdenmark.com)



*Færgen Rapport Markedstracking 2016 Q4

“Bornholm er 

fortsat den 

destination hvor 

markedsføringen 

resulterer i det

klart højeste 
awareness-

niveau"*



Alle

Tænker på at rejse

Overvejer Bornholm

Vil til Bornholm

Booking

På rejse

Hjemme

Mere markedsføring i “toppen 

af tragten” skaber

øget efterspørgsel 
efter Bornholm og dermed 

større

salgsmuligheder for 

turisterhvervet på 

Bornholm



Egne

Købte

Fortjente

Cross media

/samspillet mellem kanalerne 

og kommunikationen

Earned media – medieomtale 

som vi gør os fortjent til. Vi 

samarbejder med presse og 

influencers – eks. bloggere. 

Paid Media – vi køber os til 

synlighed – offline såvel som 

online

Owned media – vi skaber selv 

indhold og distribuerer indhold 

via kanaler som sociale 

medier, hjemmeside, you tube, 

nyhedsbreve m.m.



Oplevelser
Puls

Indblik

Stolthed

Nærvær

Vi kan ikke få 

bedre 

ambassadører 

end vores

40.000 
lokale borgere

76%
af vores 

600.000
årlige gæster 

har været her 

før








