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Innovasjon Norge Tyskland



Generell situasjon i 
Tyskland



 4,16 mill. infeksjoner

 93.129 døde, ny infiserte 
pasienter: 7277, 
7-dagers-inzidenz: 8,5
(status 22.09.21) 

 Lav dødelighet

 Antall infeksjoner synker. 
«The new normal»

Status Tyskland

Kilde: GitHub - CSSEGISandData/COVID-19: Novel Coronavirus (COVID-19) Cases, provided by JHU CSSE; www.tally-weijl.com

https://github.com/CSSEGISandData/COVID-19


• Lockdown er opphevet og situasjonen har normalisert seg 
(restauranter, theater, fitnesstudios åpner igjen, GGG-reglene).

• Skolene/Kindergarten er åpen, barn over 12 ar kan bli vaksinert hvis 
ønsket.

• Vaksinasjoner foregikk stadig: 
67,4 % 1. dosis - 63,4 % fullstendig vaksinert).

• Det digitale vaksinasjonskortet må vises fram hvis man skal pa 
svømmehallen, teater, training, tog...

• Maskeplikt i butikker og på offentlig transport og markedet ogsv. 
gjelder fortsatt.

• Større arrangementer kan finne sted. Forsiktig re-opening for events 
i september. F.eks. Frankfurt: arrangement med opp til 100 
uavksinert personer tillatt. Testsentere tester gratis.

Status Tyskland

Kilde: RKI



„The new normal“ – „Vaksinert, testet, sunn igjen etter infeksjon“

Kilde: Zeit Magazin, Nürnberg.de



• Stemningen i den tyske økonomien er god. Ifo 
næringslivsklimaindeks har i august synket litt til 96,4 
poeng.

• Den tyske økonomien har noen problemer pga
leveringsflaskehalser.

• Det tyske arbeidsmarkedet er relativt robust, med 
arbeidsledighetstall i mai av 6 prosent (i mai 2021 5,9 
prosent)

• Samtidig gikk antall personer i korttid arbeid ned siden 
feb. 2021.

*Ifo-Index er basert på en månedlig undersøkelse av rundt 9000 selskaper innen industri, service og bygg, samt 
engros- og detaljhandel.

Status Tyskland - økonomi

Kilde: Ifo institut

Personer i korttidsarbeid, kilde: statista



 Føderalt valg 26. september 2021, alle partier 
satser pa klimavern, nye teknologier, 
sikkerhet...

 24% av tyske bedrifter fikk statlige 
likviditetshjelp - 85% av reisebyråer og TO 
etterspurte disse (ifo institutt)

Kilde: 
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Coronavirus/aktuelles.html og https://www.desta
tis.de/

Status Tyskland

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Coronavirus/aktuelles.html


Situasjon tysk reiseliv



Status Tyskland – Reisebransje DE 
Nordic Workshop i Frankfurt 7.9.2021

10 selgerne
fra Norge,

38 TO



• TO som jobber med Norge trenger forlatelige 
grenseåpningen og klart kommunikasjon rundt dette 
og ser fortsatt veldig god potensial for Norge (sikkert 
land, mye plass, god krisehantering)

• På bakgrunn av internasjonale 
markedsundersøkelser er segmentene bærekraftig 
reise, ferie i landlige områder og rekreasjon / 
avslapning best potensial for fremtidige reiser.

(kilde: DZT)

Status Tyskland – Reisebransje DE Dette sier turoperatører
i DACH om Norge:

"Kundene er definitivt interessert I 
Norge fordi det er et trygt og lett
tilgjengelig land."

“Sommeren var vanskelig for oss –
åpningen juli/august var for sent… 
kommunikasjon/reglene uklart. FIN og
Island har vaert enklere a selge…”

"Frem- og tilbake-situasjonen med 
grenseåpningene førte til
"utfordringer".“

“Prisøkninger ville nå være feil signal»



• «Reiselusten er sterkere en noensinne.»

• Store TO forteller at de solgte mer kortfristig, sikkerheten var 
viktig for kundene, kundene var veldig betalingsvillige, (Nord-
)Italia, Tyskland, Österrike stor «trend», stor etterspørsel etter 
feriehus som kunne nas med egen bil.

• Studiosus begynner med GGG. 

• 80 % av selskapene har søkt om hjelp
Kilder: https://www.drv.de

• De mest populære reisetyper for tyskere inkluderer aktiv 
ferie (30%), bilturer (15%) og bobilturer (11%). Fleksibilitet
spiller en avgjørende rolle i planleggingen av ferien.

(kilde:Tourlane)

Status Tyskland – Reisebransje DE 

https://www.drv.de/themen/reisebueros.html


Reiseliv - Norges posisjon

• Norge drømmereisemål for mange
• Krisehåndteringen i N oppfattes som

veldig bra, komm. Regler for 
grenseåpningen ikke alltid helt klar.

• 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 Visitnorway, Dag Jenssen



Dette viser „Reiseanalyse“:



„Reiseanalyse“:

Hva ville hindre deg i å reise til ditt 
drømmedestinasjon?

Når vil du reise på samme måte som 
før pandemien?



Kilde: https://reiseanalyse.de/first-results



Kilde: https://reiseanalyse.de/first-results

«De nåværende dataene på etterspørselssiden for kildemarkedet "After Corona" 
er generelt veldig oppmuntrende! De viser stor «reiselyst» og en økende 
tilbøyelighet til forskjellige former for reiser og destinasjoner. Tyskerne har lyst til 
å reise og til å bruke penger. Etterspørsel etter reiser er stabilt.

Reiseatferd er rettet etter mulighetene. 

Virkningen av pandemiske tiltak på turisme vil avta i nær fremtid. 

Økende multi-mulighetene og interne konflikter gjør avgjørelsen ikke lett for 
kunden.

Differensiering nødvendig og mulig, også en Corona-doktrine: Ikke alle er like. 

Trendsjekk: Turistbehovets utvikling 2025 - nye erfaringer? Ok, digitalisering, 
bærekraft. Fra trend til omsorg: Hvorfor reiser folk? På grunn av de store 
koronatiltakene på stedet? På grunn av en app? For å beskytte miljøet? 

Du reiser på grunn av gode opplevelser og positive effekter. For å ivareta 
turismen på lang sikt, må vi fremfor alt ta vare på innholdet.»

Martin Lohmann, Institut für Tourismus- und 
Bäderforschung in Nordeuropa (NIT) GmbH



«Folk reiser på grunn av de store 
opplevelsene og de positive effektene.

Ikke på grunn av en app, ikke på grunn 
av de store Corona-tiltakene på 
stedet, ikke for å beskytte miljøet.

For å ivareta turismen på lang sikt, må 
vi fremfor alt ta vare på innholdet. De 
positive effektene av feriereiser 
(helse!) Er viktige akkurat nå» 

(kilde: www.nit-kiel.de)

pixabay

Teses fremtidige turisme NIT:



(grønn= helt enig, rød: gjelder ikke i det hele tatt)



Etterspørsel i turisme 2030: kundene







Nordic Workshop i september
i Frankfurt 7 sept. – nytt WS I sept. 2022

Day of Competence, 18th of November

Mange internasjonale aktiviteter

B2B activity calendar 2021 (visitnorway.com)

https://business.visitnorway.com/b2b/b2b-activity-calendar-
2021/

B2B Aktiviteter i 2021 på 
DACH markedene

https://business.visitnorway.com/b2b/b2b-activity-calendar-2021/


Ulrike Katrin Peters
B2B-specialist
ulrike.katrin.peters@innovationnorway.no

Tar gjerne kontakt med meg ved spørsmal!

mailto:ulrike.katrin.peters@innovationnorway.no


Tusen takk!
www.innovasjonnorge.no
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