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Om Seismonaut

Seismonaut er et digitalt og strategisk 
konsulenthus specialiseret i at skabe vækst 
i en digital tidsalder med mennesket i 
centrum. 
Vi er 25 konsulenter i København og 
Aarhus med baggrund fra økonomi, digital 
design, informationsvidenskab, 
antropologi, statskundskab, business 
development m.m.

Vores fire forretningsområder er:
• Strategisk oplevelsesudvikling
• Digitalisering
• Designtænkning
• Digital og kreativ økonomi



Program 

● Kort nyt om turismens udvikling i DK 

● Fire tendenser der påvirker turisterne + en glad kat

● Institutionernes fald og opblomstringen af touchpoints

● Teknologiske præferencer for noget meget håndholdt

● Det mikroskopiske øjeblik og den tavse rejsende 

● Tillid til organisationerne...eller manglen på samme

● Spørgsmål til debat





“Over de sidste tyve år er turismen globalt fordoblet til 
samlet set knap 1,2 mia. internationale turistankomster om 

året. (...) Frem mod 2030 forventes globalt en gennemsnitlig 
årlig vækst på knap 4 % i antallet af internationale 

turismeankomster” 

Den nationale turismestrategi



Den nationale turismestrategi - pejlemærker frem mod 
2025



FEST!



1/3 flere gæster 
og 40 % stigning 
i 2025...hvem er 
de og hvordan får 
vi en bid af 
kagen? 



4 tendenser der påvirker 
fremtidens turister i 
Danmark



Fremkomsten af en voksende 
middelklasse i Asien, Afrika,
Sydamerika og østeuropa giver 
nye vækstpotentialer for dansk 
turisme. 

For disse gæster er tryghed og 
tilgængelighed vigtigt. Det 
handler både om lavpraktiske 
sprogversioneringer og om at 
kulturel indsigt.

Nye markeder, nye mennesker  



Gruppen af ældre vokser i det 
meste af verden, og de udgør et 
meget stort potentiale for 
turismen. 

De har både tid og råd til at rejse, 
de er generelt i god form, men 
kan også være ramt på 
mobiliteten. De rejser ofte og på 
alle tider af året - også uden for 
højsæsonen. 

De ældre stiller høje krav til 
service og 
komfort/tilgængelighed.

Flere ældre gæster  



I dag tager turisterne på ferie 
flere gange om året, hele året. 
Til gengæld rejser de i kortere 
perioder ad gangen. 

Det stiller krav til mindre 
sæsonspecifik markedsføring, 
og skaber potentiale i at 
arbejde mere med “reason to 
come back”.

Vi rejser mere, men kortere 





Millennium-generationen vil 
sætte sit præg på markedet i 
fremtiden. De er opvokset med 
digitale medier, og deres adfærd 
er afgørende anderledes. 

De ser verden som deres 
legeplads, er vant til billig 
transport og opfatter rejser som 
et forbrugsgode på linje med køb 
af tøj, koncerter og elektroniske 
gadgets.

Millenials - fremtidens turist



Den digitale 
udvikling 
buldrer afsted...



Kundens rejse er 
en anden i dag…







Kundernes beslutningsmønster (før)

? !





www.slideshare.net/Britopian

Kundernes beslutningsmønster (efter)





At finde en vej ind i forbrugerens  
beslutningsproces er nøglen til salg.

- så hvad ved vi om 
beslutningsprocessen?

Source: Skift, The Rise of the Silent Traveler 





Moderne destinationer har mange touchpoints, og 

orkestrerer dem, så de tilsammen giver 

modtageren en optimal oplevelse af destinationen.



Wayfinding i byer handler om mere end skilte



Her er der brug for ny indsigt!



Micro-moments 
Den nye forbrugerrejse





Hvor ligger 
Borgerne fra 
Holstebro?
Jeg spørger min telefon.















https://www.flickr.com/photos/epicantus/15232556209

“Den usynlige eller tavse 
rejsende” er en rejsende, der 

primært bruger sin mobil for 
at finde løsninger på 

udfordringer, frem for at 
kontakte traditionel turisme- / 

servicepersonel.

http://skift.com/2014/07/08/new-skift-report-rise-of-the-silent-traveler-the-new-generation-of-mobile-first-
consumers/



https://www.flickr.com/photos/epicantus/15232556209

“Den tavse rejsende” er en 
rejsende, der primært bruger 

sin mobil for at finde 
løsninger på udfordringer,

frem for at kontakte traditionel 
turisme- / servicepersonel.

http://skift.com/2014/07/08/new-skift-report-rise-of-the-silent-traveler-the-new-generation-of-mobile-first-
consumers/

Den rejsende finder vej på 
egen hånd, og er derfor 

“usynlig” for dele af 
erhvervet.



Så mange øjeblikke!
Vi griber i gennemsnit vores smartphones 

?

gange dagligt

































http://palloc.com/ios-7-wallpaper-widescreen.html











Vi beslutter ud fra andres 
oplevelser

Brugeranmeldelser

Destination Think!



96%
af rejsende siger, at online 
anmeldelser har indflydelse på 
deres valg og bookingproces

Kilde: TripBarometer by TripAdvisor, September 2013, by StrategyOne (Edelman Berland)



Opdaterer deres Facebook 
profil imens de er på ferie

> 70%

Destination Think!





Hvordan vil I: 
- Nå de tavse rejsende og påvirke jeres gæsters kunderejse?
- Gøre gæster og borgere til medafsendere på budskabet om byens tilbud? 
- Udnytte den digitale udvikling til gavn for Holstebro?
- Bruge den viden, vi efterlader os, når vi har besøgt byen i skyen?



Aarhus-modellen



Før



Efter 



Efter 



Decentral gæstebetjening



Decentral gæstebetjening



Effekten

• I sit sidste leveår, 2010, varetog det traditionelle turistkontor omkring 40.000 ekspeditioner. 
Af dem bestod 75 pct. af lokale borgere, der ønskede hjælp med buskortet. Betjeningen af 
turister i 2010 kostede 270 kr. pr. ekspedition

• I 2015 var VisitAarhus i kontakt med over 300.000 turister. Omkostningen til betjeningen var 
i 2016 reduceret til 2,16 kr. pr. ekspedition.

• I dag opfatter VisitAarhus sin opgave som mere end turistinformation, de laver integreret city 
markering - målgrupperne er mange! 

• Omstruktureringen har frigivet over 2 mio. kr., og pengene er flyttet til markedsføringsbudgettet.


