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Generell situasjon i 
Tyskland



▪ Ca. 177.000 infeksjoner og 8.200 
døde (19.5.2020)

▪ Lav dødelighet på 4,5%

▪ Tallene stabiliserer seg på et høyt 
nivå

Kilde: https://www.worldometers.info/coronavirus/country/germany/
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https://www.worldometers.info/coronavirus/country/germany/


▪ Kontaktbegrensningene gjelder opp til 5. juni, i tillegg 
til regler for hygiene og avstand. Alle Butikker kan åpne 
igjen. 

▪ Del stater bestemmer selv om den gradvise åpningen 
av det offentlige liv. De tar hensyn til den regionale 
utviklingen av infeksjonsnumrene Covid 19.

▪ Handel, skoler og flere gastronomi og hoteller åpnet 
sakte og med hygienekonsept. 

▪ Maskeplikt i butikker og på offentlig transport

▪ Stor diskusjon rundt økonomiske og samfunnsmessige 
konsekvenser og aktuelt også om sommerferien.

▪ Forskjellige demonstrasjoner foregår (reisebransjen 
vedr. redningsparaply, andre «hygiene-demos» med 
«Konspirasjonsteoretiker»)
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• Ifo Business Climate Index krasjet fra 85,9 poeng i mars til 74,3 poeng i april

• Laveste verdi som noen gang er registrert, aldri før har indeksen falt så drastisk

• Bedrifter har aldri vært så pessimistiske om de kommende månedene

Status Tyskland - oversikt 3/4

https://www.ifo.de/en/node/54705


▪ Stor innvirkning på BNP (spådommer varierer 
fra -5% til -20%)

▪ Noen sektorer treffes hardere enn andre (bil-
og maskinteknikk, reiseliv, gastronomi)

▪ EUR 1,1 milliarder redningspakke for industri 
og nærings, mer varslet

▪ Arbeidsledigheten forventes å dobles (til ca. 
6%)

▪ Verre enn finanskrisen og større enn 
gjenforeningen

▪ Men: Tyskland relativt godt forberedt
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- Frykten for lavkonjunktur øker

- Én av to blir hjemme til tross for at butikkene har åpent. (bortsett fra mat)

- Nytt på tredjeplass av de største bekymringene: usikkerheten rundt 
reiseplanene. 42% sier de er bekymret for den planlagte ferien. (i mars 30%) 

Langsiktige endringer i hverdagen forventes etter krisen

- Nesten to tredjedeler planlegger å gå mindre på konserter, teater eller kino

- 45% ønsker å gå sjeldnere ut av huset for tilbud om sport og velvære.

- Halvparten av forbrukerne ønsker å bruke offentlig transport sjeldnere

Kilde https://www.mckinsey.de/news/presse/2020-05-07-corona-consumer-sentiment-survey-wave-5, 1000 konsumenter, 30.4.-3.5.2020

På grunn av Corona: Forbrukerne ønsker å endre atferd i hverdagen

https://www.mckinsey.de/news/presse/2020-05-07-corona-consumer-sentiment-survey-wave-5


Situasjon tysk reiseliv



• Reisevarsel ut 15. juni 
• Mange selskaper truet av konkurs

• 80 prosent av selskapene har søkt om hjelp
• Tre fjerdedeler av bedrifter har permittert
• Bransjen forventer salgstap på minst 10,8 

milliarder Euro innen medio juni
• Flybillett-problematikken skaper

likviditetsproblemer
• Største problem er enda usikkerheten om, når

og hvor man kan reise. Innenturisme gi ny
sjanser. 

• Forskjellige avtaler mellom EU landene (særlig
nabo landene A, CH, F). Søreuropeiske landene
også tenker sommer turisme.

Status Tyskland – Reisebransje DE 



• Alt så bra ut…I begynnelse av 2020…

• TO med Norges-fokus optimistiske, satser på N

• Nye TO interessert i Norge 

• Lettere for TO med landbaserte program 

• TO forbereder scenarier

• Folk vil reise med TO nå, ikke langt bort

• Håper på grenseåpninger 20.7. med tidlig info på det

Reiseliv - Norges posisjon 1/2



Reiseliv - Norges posisjon 2/2 

• Norge drømmereisemål for mange

• Krisehåndteringen i N oppfattes som
veldig bra

• Norge oppfattes som trygg, bra 
infrastruktur og med sterk regjering

• Målgruppe eldre, risikogrupper

• God plass

• Alternativ for langdistansemål

• Muligheter for bærekraft segment



Day of Competence - digitalt, 18.6.2020 

- relevant kunnskap om det tyskspråklige reiselivsmarkedet

- komme i kontakt med relevante turoperatører og salgsagenter. 

- markedsinnsikt

- Fokusområdene: “Tyske reiser i og etter Corona krisen” og “Hvordan og hvor
viktig bærekraft reiser kan og vil være etter krisen”.

- målet vårt er å invitere 6 turoperatører og reisebyråer som jobber innen
forskjellige reise segmenter.

B2B Aktiviteter i 2020 på DACH markedene /1



Mentor Talks – 4 ganger i 2020, 1 til maks 1,5 time

Her tilbyr vi en mulighet til å koble deg til og komme i kontakt med et utvalgte 
turoperatør fra DACH-markedene. Vi tilbyr direkte tilbakemelding og ekspertise 
fra markedet til interesserte norske partnere og sine produkter i en 
brukervennlig og bærekraftig form for kommunikasjon.

MICE Sales Calles – med agenter fra Zurich og Munich i oktober

Du «reiser digitalt» til Tyskland / Sveits og treffer interesserte kjøpere / byråer / 
selskaper - i et team på maks. 3 partnere fra Norge. Planlagte presentasjoner fra 
hver partner. God mulighet til å få en konkret tilbakemelding på produktet ditt. 
Du blir kjent med kjøperens behov veldig godt og kan følge opp deretter og 
individuelt. Det er første gang vi inkluderer kjøpere i Sveits i en salgssamtale.
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https://business.visitnorway.com/en/b2b-activities/

Internasjonale B2B aktiviteter finnes på VisitNorway innsiktsportalen:

https://business.visitnorway.com/en/b2b-activities/


Ulrike Katrin Peters Ulrike Sommer

B2B-specialist B2B-specialist
ulpet@innovationnorway.no ulrog@innovationnorway.no

Vi gleder oss hvis du tar kontakt med oss!

mailto:initials@innovationnorway.no
mailto:initials@innovationnorway.no


Tusen takk!
www.innovasjonnorge.no


