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FREMTIDENS
REJSER

REJSETRENDS

TRENDS

Small time holiday (befrielse):
Nøjsomheden er essentiel for rejsen. Firstmoverne sparer på alt det overflødige
Rejsen skæres helt ind til benet. Det bliver nu for alvor ”traveled light
Kufferten tømmes for unødigt stuff og fyldes med oplevelser
 Tænk i udbud med reel nytteværdi frem for unødige oplevelser eller add-ons
iTravel (skabelse)
Den individuelle rejse tilrettelægges selv eller af gruppen. Ikke af rejsearrangøren
Designet og sammensat på baggrund af egen research
Den færdigpakkede og specialsyede rejse efterspørges ikke
Stiller krav til fornyelse og nytænkning af brugerindflydelsen
Hjemmerejsen (nærskab)
Behovet for den ”lokale” rejse breder sig - fra baghaven til Bergen
Fokus på steders særegenheder, nær- og lokalmiljø
Det er genopdagelsen af Europa. Af livet
Fornyet dyrkelse af vores historiske rødder for en bedre forståelse af fremtiden (og nutiden)
 Tænk i alternative rejseservices, der kan benyttes i baghaven eller når man kommer hjem
Free Ferie (frihed)
Firstmoverne foretrækker at tillægge deres rejser et eksplorativt element
Rejser skal indeholde overraskelsesmomenter
De frie rammer skaber rejselysten. Det forudsete og snævre rammer kvæler den
Interessen for pakkerejser er som udgangspunkt lille
 Der skal tænkes i alternative måder at sammensætte rejser på. I nye moduler

REJSETRENDS

TRENDS

Den særlige rejse (unikbar)
Firstmoverne søger det autentiske og ønsker at få kulturen under huden
Det der ikke er ligetil eller det, alle andre har adgang til
 Skab mulighed for at opleve den rigtige kultur og levevis. Ikke den turistede version
Dannelsesrejsen (indsigt)
Den uformelle læring er essentiel for enhver rejse. Firstmoverne udviser en stigende interesse for
historie, kultur og dannende oplevelser
Firstmoverne søger rejser, der udvikler og udfordrer på nye måder
Tænk i viden og indsigt der forandrer oplevelsen, rejsen
Den nøgne ferie (naturlighed)
Naturen kan stadig, også når det gælder rejsen
Rejseoplevelsen foregår i ét med naturen
Med afsæt i naturen og det naturlige miljø
 Tænk i måder at inkorporere naturen som led i ferie-fødekæden
Den singulære ferie (substans)
Firstmoverne rejser for de udvalgte momenter
For de oplevelser man ikke kan få andre steder
Det er den særlige oplevelse, der afgør destinationen
 Tænk i unikke oplevelser, der kun udbydes én gang
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TRENDS

Working holdiday (udvikling)
Arbejde er fritid eller fritiden arbejde
Firstmoverne tager begge dele med sig overalt, også på rejsen
 Tænk i kombination af det fagligt udviklende og det afslappende. I dag er udbuddet ofte
enten eller. Eller enten
Health holiday (rundhed)
Sundheden er i dag rund og afbalanceret
Den sunde rejse handler om mental energi, opladning og en start på ny
Den er meget mere og andet end sund kost og motion
 Tænk sundheden ind i nye sammenhænge som fx sunde miljøer
Time for life (værdiconvenience)
Ferie er først og fremmest ferie
Men livsstilen bringes overalt. Og fralægges ikke, blot man er på ferie
Tilgængeligheden og mulighederne er essentielle
Tid er tidens kategori og middel til at få det bedste ud af tiden
 Tænk i placering af ferieboliger og tilrettelæggelse af ferien, så man kan opretholde sin
livsstil - nemt
Qualy-holi (kvalitet)
Et uomtvisteligt krav er kvalitet
Kvalitet i destinationen, i hotellet, i aktiviteterne, i maden, etc.
Her findes intet kompromis
Kvalitet er overlæggeren for alle de øvrige værdier
 Tænk i nye service muligheder. Det er en del af kvalitetsopfattelsen
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KORT OG GODT:
Kufferten tømmes for unødigt stuff og fyldes med eksplorative og uforudsete oplevelser
Eller den nøje planlagte - den ene oplevelse, der rejses for
Med alt det der sender os klogere hjem
Fremtidens rejser har tyngde og substans
Vi skal have noget med hjem af reel værdi – HVER GANG
Det som kombinerer faglighed og fritid
Men aldrig på bekostning af det sjove
Rejsen er lige ved. For det lokale og naturen trækker. Rødderne inspirerer
Rejsen er tilrettelagt og rejsen er ikke tilrettelagt
All-inclusive kvæler autenticiteten og ønsket om det unikke
All-exclusive er ikke bare undladelse men tilladelse
Rejsen er sund på den mentale måde
Mad, motion og mennesker er forventeligt - udvikling og dannelse gør os sunde
Gør gæsten til ven – ikke gæst
PERSPEKITIVER
Unikke steder, nye steder og muligheder
Ekstremerne, det uventede
Kulturelle oplevelser, der udvikler nye kroge af os som mennesker
Og forsvarer rejsens formål og den miljømæssige belastning

REJSEVÆRDIER

SUPPLERENDE
REJSEVÆRDIER

Dybde
Nydelse, lyst
Uforudsigelighed, spontan planlagt
Morskab, impulsivitet
Harmoni
 At leve livet fuldt ud

REJSELIVSSTIL

LIVING LIFE

Livet er for kort til dårlige jobs, madvaner og rejseoplevelser
Grøn livsstil / bæredygtig livsstil, transparent forbrug
Større afholdenhed, større sporbarhed – hvor meget belaster den givne destination miljøet
Rejsen skal udmærke sig i forhold til helheden – dvs. perspektivere dagligdagen
Investering i oplevelsen – ROO – Return On Oplevelse
Ny kultur
 Livsstilen er præget af et immaterialistisk forbrug med fokus på frihed og oplevelse
som belønning
 Rejseoplevelser er ikke en livsstil men et livsgode

FERIE I
MIDDELFART

BØRNEFAMILIER, HOTEL OG AKTIVITETER

TRENDSTUDIE

FREMTIDENS FERIER
Måler er nye samværsformer og fællesoplevelser
Ferie skal indeholde et dannelseselement - også for børnene selvfølgelig
OPHOLDET
Hotellet er en base og en nødvendig men kærkommen ramme for ferien
Hotellets funktion er at levere den ramme, så familien får frigivet tid til at koncentrere sig om at være
sammen og opleve sammen – at være en familie
Dvs. hotel er ikke ophold men ramme
 Børn skal føle sig lige så velkomne som de voksne
HOTEL & AKTIVITETER
Opholdet skal støtte op og skabe rammerne om det samvær og nærvær, man ønsker
Det er ikke på hotellet, aktiviteterne skal finde sted
Der ønskes stor frihed i forhold til, hvad man ønsker at foretage sig og hvornår
 Hotellet er en ramme for gode oplevelser
Hotellet skal facilitere aktiviteter og oplevelser ved hjælp af god information og service – især på
det tidspunkt, man booker opholdet
 Hotellet skal være reelt børnevenlig, men ikke omdannet til et larmende cirkus eller en hoppeborg

BØRNEFAMILIER & AKTIVITETER
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AKTIVITETER
Aktiviteter og oplevelser skal pirre nysgerrigheden
Og skal tage afsæt i området
 Ægtheden er key – vil I virkelig børn, skal I 120%
FÆLLESSKAB
Aktiviteterne skal være noget, som man som familie kan være fælles om og som har en appel på tværs af
aldersgrupperne
Fællesskabet kan dog sagtens bestå i, at forældrene blot kigger på
 Aktiviteterne skal stimulere både børn og voksne

AKTIVITETER & LÆRING
Aktiviteter som rendyrket fokuserer på læring har ikke stor interesse
Derfor skal leg og læring pakkes ind, så det på ingen måde giver associationer til skolebænk og undervisning
Dannelse giver langt bedre associationer end læring
 Et godt eksempel på dette kan være aktiviteter, som kobler teknologi og fysisk udfoldelse

BØRNEFAMILIER

& MIDDELFART

TRENDSTUDIE

MIDDELFART
Kendskabet til Middelfart som feriemål er lavt
Den største barriere i forhold til ferieophold i Middelfart er ganske enkelt manglende kendskab til
byen, dens aktiviteter og muligheder
 Kort sagt er Middelfart ikke en naturlig turistmagnet
 Leg og læring er ikke en naturlig katalysator
LØSNING
Skab en klar definition af Middelfart og byens/områdets særlige muligheder
Definér hvordan leg (og læring) kan blive en naturlig platform, herunder de aktiviteter og oplevelser,
som børnefamilier ønsker at kaste sig over
Integrér leg og læring, rettere dannelse, fordi det forstærker oplevelsen gennem en merværdi

BØRNS REJSER

TRENDSTUDIE

Hotellet er det foretrukne feriested (frem for sommerhuset)
Det repræsenterer det sjove, spændende og anderledes
Der er service og lækker tilberedt mad – hver dag – ude er hjemme
Muligheden for at få nye venner
 Hoteller leverer på ønsket om nye oplevelser
Børn elsker at bade, svømme og dykke
At være med i forskellige aktiviteter
Tage ud og opleve, prøve nye ting med nye venner
De nye og ukendte aktiviteter trækker – vand er et must
Børn leger gerne med nye venner, søskende og forældre alt efter aktivitet
Det er selskabet, der gør legen er sjov
Maden har også en betydning for børn
På ferier foretrækkes samme mad som hjemme, men der er stor åbenhed over for at prøve nye ting, især med alderen
 Med alderen vokser interessen for nye madopelvelser – nye rammer, der matcher nye madbehov
Børn drømmer sig til ferier baseret på særlige oplevelser
Dem man ikke kan få andre steder. Dem man kan fortælle om – som den eneste
 Det er oplevelsen af det særlige der afgør destinationen
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 Ophold og oplevelser som tager afsæt i Middelfart og omegnens muligheder
 Glem opfindelse af nye aktiviteter uden tilhørsforhold til lokalområdet
 Oplevelser og aktiviteter, som er direkte knyttet til byen, er samtidig med til at opbygge
Middelfart som brand
 På den måde skabes en rød tråd mellem destination, ophold og aktiviteter, som har netop
den autenticitet, familierne efterspørger
 Gør Middelbart til mekka for børnefamilierne. Dermed bliver afsættet mere langtidsholdbart
 MIDDELFART ER LIGESÅ GODT SOM ALT MULIGT ANDET

FREMTIDENS HOTEL
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Må levere på kvalitet
Relevante tilbud, som først og fremmest er målrettet børnenes interesser
Masser af plads / rummelighed
Vær parat til børnene (red op på forhånd)
Aktiviteter væk fra hotellet
Badefaciliteter på eller i nærheden af hotellet
Oplevelser på hotellet
Udbud af aktiviteter for hele familien med varierende interaktionsniveau for forældrene
Leg - og indirekte læring i form af dannelse
Fra valgmulighed til valgfrihed
Overraskelsesmomenter og mulighed for at udforske
Fokus på Middelfarts særegenhed (hvad kan Middelfart, ingen andre kan)
Synliggør mulighederne for børnefamilier i Middelfart og omegn

