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COVID19





Konkurser





• Det er kun tre prosent færre gjestedøgn i år 
enn juli i fjor

• Det var 1,85 millioner færre utenlandske 
gjestedøgn, mens norske gjestedøgn økte med 
1,65 millioner. 

• I tillegg til 39 prosent flere norske gjestedøgn, 
økte danske med 17 prosent. 

• Danmark er det største feriemarkedet i 
vintersesongen, mens kun fem prosent av alle 
utenlandske feriereisende i fjor sommer var 
dansker. 

• Vi må tilbake til 2009 for å finne et like høyt 
nivå danske gjestedøgn i juli måned. 

Juli tall SSB



Hvor reiste danskene i sommer?
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54 Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku

21 Svalbard
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«This is my life»
(song by Kim Larsen)



• Åpnet opp det meste av aktiviteter/opplevelser/bedrifter – men 
avstandsrestriksjonene er viktige å overholde

• fra 22. august er det påbudt med ansiktsmaske når man reiser kollektivt, og i
større folkemengder.  

• Danske myndigheter har subsidiert 75% av lønningene siden mars, og frem til
28.august. En ny subsidieringspakke ble lagt på bordet 28.august- som varer
frem til 31.oktober.

Generell situasjon



De værste bedste år
(song by Rasmus Seeback)



• Flere har blitt sagt opp, og det forventes mer av dette fremover
• Ingen ting å jobbe med/ta tak i, bortsett fra å kontakte leverandører for å få

priser for 2021 og 2022, for å være klar til etterspørselen gjenopptas. 
• Vores tal for vinteren 2020-21 og sommeren 2021 ser bra ut, men vi er bange 

set i lyset av de seneste par uker. ☹
• Ett steg fram och två tillbaka

Travel trade



• Inngikk samarbeid med reisebyrå for å tilnærme seg det danske markedet
• Nye reiseruter og mønster ble laget for å tilpasse seg restriksjoner og 

tilgjengelige destinasjoner
• Henvendte seg til nye markeder i Europa

Travel trade 2



• Bra priser och flexibel avbokning
• Fleksible betingelser og samarbejde – det er tøft for os at få gjester til dere.

Needs



• Reiser i eget land, eller nærliggende land med egen bil
• Mer etterspørsel for individuelle reiser
• Afventer bookinger, situationen er for usikker, så det er mer «last minute»
• Fjord Line: mer innbooket for neste år nå på denne tiden enn tidligere. Nye 

segmenter; foreninger, idrettslag, studentforeninger

Trends



Jeg ønsker at tilføje at generelt sett har norske leverandører vært veldig fleksible 
og forstående for vor situation – og, som eksempel, tilladt sene kanselleringer 

pga stengning av grenser.

Thanks to the Norwegian suppliers and regional reps who take their time in 
updating all of us outside of Norway! 



“Starting all over again”
(song by Hanne Boel)



Once the world will re-open, then there will be a substantial smaller amount of 
travellers and the most competitive destinations will have more interest than the 

traditional more expensive destinations.   

Europe will be in a blood bath, fighting for the smaller market share.   

We estimate that once the travel bans will be lifted; we shall only see around 30-
40% from the level we saw in 2019.  2021 and 2022 will be in same scale, with 

two very tight years ahead

What next?



«Papirsklip»
(song by Kim Larsen)



Kjøpere på NTW

Company Id Company Name Country Suffix First Name Family Name

68 VOS Denmark Mr Daniel Wong Frandsen

73 Nordic Difference Denmark Ms Editha Olsson

121 Delta of Scandinavia Denmark Ms Elisa Fabbro

121 Delta of Scandinavia Denmark Ms Antonella Anzovino

250 Your Scandinavian Partner Denmark Ms Nanna Blaabjerg

319 Travel DOT Nordic ApS Denmark Ms Lee Sorensen

370 Kuoni Tumlare Denmark Ms Nelly Naumova

405 Norsk Rejsebureau Denmark Ms Berit Hjorth Rasmussen

415 Nordic Travel Associates ApS Denmark Mr Tony Meng

415 Nordic Travel Associates ApS Denmark Mr Shengjia Gu

417 Kompas Nordic Denmark Ms Krisztina Csala

470 Nordic Tours AS Denmark Mr Ulrik Nielsen

582 NORDIC STAR Denmark Ms Jessie Xia Qin Jensen

405 Norsk Rejsebureau Denmark Mr Christian Willumsen

699 G2 Travel Ltd Denmark Mr Gabriel Gheorghe

767 Tour Partner Group Nordics Denmark Ms Antonietta Hartmann

767 Tour Partner Group Nordics Denmark Mr Anthony Rosier

788 Via Hansa & Borealis Denmark Mr Francisco Lopez

788 Via Hansa & Borealis Denmark Ms Elina Cappadonna

791 Den Grønne Rejse Denmark Mr Christian Ernstved-Rasmussen

792 Nordis Travel Denmark Ms Weibin Wang

812 nordmc Denmark Mr René Kristensen

823 CreAction Aps Denmark Ms Marta Cagioni



Tusen takk!
www.innovasjonnorge.no
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