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Generell situasjon i 
Tyskland



▪ 192,429 infeksjoner 
og 8,977 døde, 175,700 frisk igjen 
(23.06.2020)

▪ Lav dødelighet på 5%

▪ Tallene stabiliserer seg på et høyt 
nivå (til tross av mulighet til å reise 
innlands)

▪ Enkelte lockdown-områdene
(Gütersloh, Warendorf, Göttingen, 
Berlin Neu-Kölln)

Status Tyskland - oversikt 1/4

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

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


• Kontaktbegrensninger gjelder frem til 29. juni - statene kan tillate 
møter med opptil 10 personer eller medlemmer av to husstander 
(delstat Thüringen var først på oppheving av kontaktbegrensinger 
og bare anbefale disse siden 13.6.) 

• Avstand og hygiene regler gjenstår; Maskeplikt i butikker og på 
offentlig transport gjelder fortsatt

• Store arrangementer er forbudt til 31. august. 

• Forbundsstatene tar hensyn til hygiene- og distansekonsepter og 
bestemmer gradvis åpningen av forskjellige offentlige, kulturelle 
og utdannings institusjoner

• Corona-Warn-App er tilgjengelig siden 16. juni 

• Forskjellige demonstrasjoner foregår (reisebyråer og bus 
turoperatører vedr. redningspakke, 17.6.; 1000 busser har 
demonstrert i Berlin, "Verkehrsminister" (minister for traffik) 
lover hjelp.

Status Tyskland - oversikt 2/4



• Stemningen blant tyske selskaper forbedret seg noe etter 
den katastrofale foregående måned. Ifo-
forretningsklimaindeksen steg til 79,5 poeng i mai, etter 
74,2 poeng i april. Selskapene vurderte dagens situasjon 
noe verre. Men forventningene deres for de kommende 
månedene forbedret imidlertid betydelig. 

• 24% av tyske bedrifter fikk likviditetshjelp i måneder april 
og mai i følge Ifo institutt. 

• 7 millioner tyskere er på kort tid arbeid.

• Arbeidsledigheten forventes å dobles (til ca. 6%) og ligger 
allerede i mai på 6.1% (5.8% i april) 

• Eksport har mindret seg om 1/3 i løpet av Corona krisen.

Status Tyskland - oversikt 3/4

Ifo institut

Statista



▪ Men: Tyske regjering besluttet ny 
konjunktur- og fremtidspakke på 130 
milliarder euro den 3.6.2020 som 
inkluderer lavere moms, bistand til 
kommuner, tilskudd til familier og 
promotering av fremtidige teknologier.

▪ Stor innvirkning på BNP (spådommer 
varierer fra -5% til -20%) Verre enn 
finanskrisen og større enn gjenforeningen

Status Tyskland - oversikt 4/4



• Den tyske befolkningen gjennomgår for tiden 
en enorm digitalt transformasjon. Siden 
COVID-19 utbrudd har tyskere brukt digitale 
kanaler som aldri før og mer eller mindre i 
alle aldersgrupper

-> før krisen 61%, nå 89% (+28%) 

• Tyskerne (75% av førstegangsbrukere, 71% av 
intensive brukere) vil fortsette med bruk 
etter krisen med samme frekvens.

Status Tyskland - digitalisering

Kilde: https://www.mckinsey.de/news/presse/umfrage-digitalisierung-deutschlands

Photo by Glenn Carstens-Peters on Unsplash

https://unsplash.com/@glenncarstenspeters?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/digital?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


Status Tyskland – mobilitet – smittesikre transportmidler

• Mobilitet vil endre seg av fire grunner: 
generell økonomisk situasjon, regulering, 
teknologi og kundeatferd

• Betydelig flere går under krisen, en av 
fire unngår offentlig transport / Et 
kvarter ønsker også å fly mindre etter 
krisen

• Bare i april ble rundt 60% færre biler 
solgt i Tyskland enn året før.

• Bruk av offentlig transport har sunket 
med 70 til 90% i mange byer

cafofuateliedearte.blogspot.com

https://www.mckinsey.de/news/presse/2020-05-10-mobilitaet-covid
https://presse.adac.de/meldungen/adac-ev/verkehr/so-veraendert-corona-das-mobilitaetsverhalten.html

https://www.mckinsey.de/news/presse/2020-05-10-mobilitaet-covid
https://presse.adac.de/meldungen/adac-ev/verkehr/so-veraendert-corona-das-mobilitaetsverhalten.html


• Hverdagen vår bremses opp og hjemlaging av mat er mer viktig
• Spotlight på sunne produkter for å øke immunitet (bio, plantbasert)
• I krisen blir kjøpsatferd mer miljøvennlig fra uke til uke

• Lockdown ser ut til å ha oppmuntret tyskere til å tenke mer på miljøet, komme nærmere naturen 
og øke folks bevissthet om bærekrafts problemer. 

• Shoppingoppførselen vår bremses også: Kvalitet er viktigere enn 
kvantitet

• Ifølge en studie fra GfK er hver femte respondent redd for å miste 
jobben eller har allerede mistet den. -> konflikt i kjøpsatferd: folk vil 
bruke mer penger på produkter av høy kvalitet, men har færre 
ressurser tilgjengelig. *

«Mindful shopping» er resultatet av disse utfordrende tider. Helse- og 
miljøbevissthet økte de siste årene.

-> Dette kan være den viktigste endringen som vil virke på lang sikt 
også etter at Covid 19-pandemien er slutt.

Status Tyskland – konsum klima /«Mindful shopping» 

https://vegconomist.de/food-and-beverage/covid-19-veraendert-das-konsumverhalten-mit-langfristigen-folgen-
bewusstes-einkaufen-mit-dem-blick-fuer-eine-gesunde-und-nachhaltige-
ernaehrung/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=top-stories-09-06-2020

https://insights.gfk.com/gfk-study-on-european-retail

* https://www.gfk.com/de/presse/Ein-Drittel-der-Deutschen-will-weniger-ausgeben?hsLang=de

https://vegconomist.de/food-and-beverage/covid-19-veraendert-das-konsumverhalten-mit-langfristigen-folgen-bewusstes-einkaufen-mit-dem-blick-fuer-eine-gesunde-und-nachhaltige-ernaehrung/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=top-stories-09-06-2020
https://insights.gfk.com/gfk-study-on-european-retail
https://www.gfk.com/de/presse/Ein-Drittel-der-Deutschen-will-weniger-ausgeben?hsLang=de


Situasjon tysk reiseliv



• Siden 16. juni har grensene mellom Tyskland og nabolandene 
åpnet uten kontroller. Samtidig har reisevarslene fra Federal 
Foreign Office for de fleste europeiske land gått ut – unntak er land 
med særlig stort antall infeksjoner eller ensidige innreiseforbud 
fortsetter å gjelde - Sverige, Finland, Spania og Norge

• Spania, det mest populære feriemålet for tyske reisende, ønsker å 
motta gjester fra EU igjen 21. juni. Uken etter skulle 
karantenebehovet også falle. Men: Tyske «prøve» turister til 
Mallorca landet allerede 15. juni. Samtidig er del av lokalt 
befolkning redd for tyske turister.*

• TO er også mer optimistiske om fremtiden. TUI observerte en 
innhentingseffekt: "De første pakketurene fra mandag til Mallorca 
ble utsolgt i løpet av 36 timer. I tillegg til de spanske øyene er 
Hellas, Kroatia og Portugal  og Kypros etterspurt. 

• FTI, DER Touristik og Alltours rapporterte også at flere turer blir 
booket igjen - de håper fortsatt å kunne oppnå minst en del av det 
vanlige belegget.

* Kilde: https://www.tageskarte.io/tourismus/detail/mallorca-angst-vor-deutschen-touristen.html

Status Tyskland – Reisebransje DE 

https://www.tagesschau.de/ausland/mallorca-corona-touristenankunft-101.html

https://www.tageskarte.io/tourismus/detail/mallorca-angst-vor-deutschen-touristen.html
https://www.tagesschau.de/ausland/mallorca-corona-touristenankunft-101.html


• Konjunktur og fremtidspakke fra regjering gjelder også 
reiseliv bedrifter og reisebyråer men er langt fra 
tilstrekkelig (https://www.drv.de/newsroom/detail/unterstuetzung-der-
bundesregierung-fuer-die-reisewirtschaft-nicht-nur-mangelhaft-sondern-
ungenuegend.html)

• Mange selskaper truet av konkurs/ 80 prosent av 
selskapene har søkt om hjelp

• Flybillett-problematikken skaper likviditetsproblemer. 
Forbrukere og salgspartnere venter fortsatt på til 
sammen 4 mrd euro i refusjoner for kansellerte flyreiser. 
Manglende tilbakebetaling er en trussel mot eksistensen 
av reisebyråer.

• Innenturisme gi ny sjanser. TO tilbyr nye og flere
Tyskland produkter

• Hurtigruten tilbyr fjordreise fra Hamburg allerede fra 26. 
juni – uten utflukter

Status Tyskland – Reisebransje DE

https://www.fvw.de/veranstalter/kreuzfahrt/erste-fjord-reisen-hurtigruten-startet-hamburg-
kreuzfahrten-ab-26.-juni-209610

https://www.drv.de/newsroom/detail/unterstuetzung-der-bundesregierung-fuer-die-reisewirtschaft-nicht-nur-mangelhaft-sondern-ungenuegend.html
https://www.fvw.de/veranstalter/kreuzfahrt/erste-fjord-reisen-hurtigruten-startet-hamburg-kreuzfahrten-ab-26.-juni-209610


Flytrafikk: TO og IATA melder økning, bestillinger er 82% under 2019 nivået

• Passasjerene bestiller mye raskere enn før: 29% booket billettene minst 20 dager 
før flydatoen i mai 2020 (vs 49% i 2019)/inntil tre dager før flydatoen ble 41% av 
billettene booket (vs. 18% i fjor) -> vanskelig for flyselskapene å vurdere 
etterspørsel og utarbeide flyplanene

Økende Last-Minute-Bookinger for juli/august / Dertour

• stor interesse for Tyskland og Østerrike + økende bookinger for Hellas, Tyrkia, 
Balearene og Kanariøyene, Tunisia og Det indiske hav.

• prisene kan falle til tross for kostnader for hygiene og sikkerhetstiltak.«( 
Flyselskaper - lave parafinprisen, hoteller ønsker i det minste å få faste kostnadene 
tilbake.)

• utvidet tilbudet for vinteren 2020/21. Bl.a. flere skiferie tilbud og reduserte 
hotellpriser mange steder. Sommer 2021 kan allerede bestilles.

Tog traffik: DB ser også økning i bookinger. Bestillinger på fjerntraffik er omtrent 
halvparten så høyt som på samme tid i fjor. (ICE/ IC: 20-30% fulle.)

• Lufthansa : 9 Mrd Euro fra regjering med forskjellige forhold. Aksjonærene (26.juni) 
og EU må fortsatt være enig. Lufthansa group har 138.000 ansatte over hele 
verden. Omtrent 22.000 - 30.000 arbeidsplass skal reduseres i inn- og utlandet. 
Lufthansa forbereder en mulig konkurs dersom forhandlinger om redningspakke 
skulle mislykkes.

• Lufthansa Group planlegger å betjene det meste av den normale flyplanen fra 
september.

Status Tyskland – Reisebransje DE

https://www.airliners.de/passagiere-preisen/55987 og https://www.airliners.de/lufthansa-technik-300-
mitarbeiter/55971?utm_campaign=readmore&utm_medium=articlebox&utm_source=air

https://www.airliners.de/passagiere-preisen/55987
https://www.airliners.de/lufthansa-technik-300-mitarbeiter/55971?utm_campaign=readmore&utm_medium=articlebox&utm_source=air


- Mål: har en sikre og stabilt gjenopplivning av turistvirksomheter

- Viktig bidrag til håndtere strømmen av besøkende i Corona-tider

- intelligent trafikkontroll via sensorer og en smarttelefon-app, så at tilgang til 
turistiske steder kan reguleres i Schleswig-Holstein i fremtiden.

(lokalt pilotprosjekt i sommer i det populære badebyen Scharbeutz*

Tyske destinasjoner satser sterkere på sine gjeste kart (GuestCard), med nye
rabatter, partner kooperasjoner og ekstras som gjelder under opphold i hele 
ferie region.

* ~Kilde: https://www.kompetenzzentrum-tourismus.de/images/Medienmitteilungen/PM_KoTour_lift20.pdf

Nye innovative digitale verktøy i innenlandsk turisme eg Smart Crowd Control

https://www.kompetenzzentrum-tourismus.de/images/Medienmitteilungen/PM_KoTour_lift20.pdf


• Alt så bra ut…I begynnelse av 2020…tur operatører
meldte om record bookinger for 2020 - før Corona

• TO med Norges-fokus optimistiske, satser på N

• Nye TO interessert i Norge

• Lettere for TO med landbaserte program 

• Folk vil reise sikker, med TO, ikke langt bort

• Håper på grenseåpninger 20.7. med tidelig info på
det er viktig for planlegging

• Sterk fokus på høst sesong og tidelig vinter kunne
kompensere en del av tapte inntekter fra første halv
året. Kan bedrifter forlenger sesong utenom de 
vanlige åpningstider? Hvilke bedrifter vil overleve?

• Omdømme om Norge?  Ønsker Norge turister ikke
lenger?

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

• God plass (smittesikker)

• Alternativ for langdistansemål

• Muligheter for bærekraft segment

• Sjansje for sesongforlengelse/hele Norge 
- hele året



Realistisk scenario: 
Oppgangen av turisme i 
innlandet vil være ferdig 
med midten av 2021. 
Internasjonal turisme 
tar nesten to år lenger.

Recovery Check fra Kompetenzzentrum Tourismus (28. April 2020)

https://corona-navigator.de/wissen/themen-analysen/recovery-check-2-binnentourismus-erholt-sich-deutlich-frueher-als-der-internationale-tourismus/

https://corona-navigator.de/wissen/themen-analysen/recovery-check-2-binnentourismus-erholt-sich-deutlich-frueher-als-der-internationale-tourismus/


- har funnet sted 18.6.2020, kl. 10-14, digital (via Whereby)

- relevant kunnskap om det tyskspråklig reiseliv markedet

- komme i kontakt med relevante tur operatører og salgsagenter

- markedsinnsikts

- presentasjoner og film skal bli funnet her om noen dager:

https://business.visitnorway.com/no/

Deltaker: 6 tur operatører fra DACH som jobber innen forskjellige reise
segmenter har møtt opp med 11 norske partnere.

B2B Aktiviteter i 2020: Day of Competence 

https://business.visitnorway.com/no/


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.

B2B Aktiviteter i 2020 på DACH markedene /2



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


