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Om rapporten
Fokus på det tyske kystpotentiale
Tyskland er dansk kyst- og naturturismes vigtigste udenlandske marked målt på
både turismeomsætning og overnatninger. VisitDenmark monitorerer derfor
løbende tyskernes rejselyst til Danmark på både kort og længere sigt. Rapporten
giver et indblik i centrale hovedresultater for de kommende år.
Tyskernes rejselyst til Danmark de kommende 3 år
Til at belyse tyskernes rejselyst de næste tre år, anvendes data fra den tyske Reiseanalyse. Dette er en af de vigtigste analyser af det tyske rejsemarked. Analysen
gennemføres hvert år i starten af året og er baseret på interview med over 12.000
tyskere over 14 år i hele landet. Reiseanalyse viser Danmarks tyske potentiale i de
kommende tre år (2019-2021) og tyskernes ferieafholdelse i Danmark i de seneste tre
år (2016-2018). Indsamling og kvalitetssikring af data gennemføres af den
uafhængige organisation FUR (Forschungs-gemeinschaft Urlaub und Reisen e.V.).
VisitDenmark har købt adgang til undersøgelsens resultater.
Tyskernes rejselyst i 2019
Til at belyse tyskernes rejselyst i det kommende år anvendes data fra VisitDenmarks
Internationale Image- og Potentialeanalyse. Undersøgelsen er VisitDenmarks årlige
måling af Danmarks potentiale i udlandet i det kommende år. Dataindsamlingen er
foretaget i februar og marts 2019 og består af i alt 2.118 webinterview med et
repræsentativt udsnit af den tyske befolkning.
Data er indsamlet og kvalitetssikret af analyseinstituttet Epinion.
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Hovedresultater
Der er rekordhøj interesse blandt tyskere både i forhold til ferie i Danmark generelt
og ferie ved den danske vest- og østkyst. I alt er 13,5 mio. tyskere interesserede i at
holde ferie i Danmark i de kommende tre år. Rejselysten er især stor blandt tyskere
fra Nord- og Midttyskland.

13,5 mio.
er interesserede i at holde
ferie i Danmark
inden for de næste 3 år

I tråd med, at flere tyskere interesserer sig for at holde ferie i Danmark, er der
registreret et stigende antal tyske overnatninger i Danmark i de seneste år. Dette
tyder på, at det i en vis grad er lykkedes at konvertere den stigende interesse til
flere overnatninger.

74%

Danmark er i top 10 over tyskernes ønskede feriemål i 2019. Når der fokuseres på
koldtvandsdestinationer, konkurrerer Danmark især mod Tyskland og Holland.

vil på kyst-og naturferie
i 2019

Tre ud af fire tyskere vil på kyst- og naturferie i 2019, og samlet set har 6,5 mio.
tyskere blikket vendt mod Danmark som rejsemål til en kyst- og naturferie.
Hovedparten af dem bor i Nordvesttyskland, og størstedelen har ikke
hjemmeboende børn.
I forhold til tyskere helt generelt har de, der overvejer kyst-og naturferie i Danmark
i år, markant større kendskab til Danmark end gennemsnittet af alle tyskere.

6,5 mio.
overvejer kyst- og naturferie
i Danmark i 2019

5

Kilde: Den tyske Reiseanalyse 2019 der Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen (FUR) . Resultaterne er baseret på
personer med tysk statsborgerskab. De næste tre år dækker 2019 til 2021.
VisitDenmarks Internationale Image- og Potentialeanalyse 2019.

Tyskernes interesse for at rejse til
Danmark i de kommende 3 år
www.visitdenmark.dk/corporate/videncenter

Følg os på Linkedin – VisitDenmark Viden og Analyse

Flest tyskere fra Nord- og
Midttyskland

15,6 mio.
tyske overnatninger
i Danmark i 2018

Nøgletal

95%
overnatninger foretages
inden for kyst- og
naturturismen

+ 3,0%
vækst i overnatninger
ift. 2017
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I alt har 4,2 mio. tyskere inden for de seneste tre år (2016-2018) været på minimum
ét ferieophold i Danmark. Tyskere fra Nord- og Midttyskland udgør hovedparten
(88,9 pct.) af de tyskere, der holder ferie i Danmark. Sydtyskerne udgør 11,1 pct. af de
tyske gæster i Danmark.

Fordeling af tyskere, som har været på ferie i
Danmark inden for de seneste 3 år
Sydtyskland
11,1%

Midttyskland
43,5%

4,2
mio.

Nordtyskland
45,5%

Kilde: Den tyske Reiseanalyse 2019 der Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen (FUR) . Resultaterne er baseret på
personer med tysk statsborgerskab. De seneste data er indsamlet i starten af 2019, hvor der er blevet spurgt til faktisk
ferieafholdelse i Danmark i perioden 2016-2018. Nordtyskland: Slesvig-Holsten, Hamburg, Nedersaksen, Bremen,
Mecklenburg-Vorpommern. Midttyskland: Nordrhein-Westfalen, Hessen, Berlin, Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt,
Thüringen. Sydtyskland: Baden-Württemberg, Bayern, Rheinland-Pfalz, Saarland. Overnatningstal er fra Danmarks Statistik.

Folk fra alle dele af Tyskland
overvejer Danmark i de næste
3 år

Interesseret i at holde ferie i Danmark inden for de kommende 3 år

2017

2018

2019

Interesse for at holde ferie i Danmark
I alt 13,5 mio. tyskere er interesserede i at holde ferie i Danmark inden
for de næste 3 år (2019-2021). Det svarer til 21,2 pct. af den tyske
befolkning.

Nordtyskland

Nordtyskland

Nordtyskland

36,7 %

35,9 %

Midttyskland

Midttyskland

Midttyskland

16,9 %

20,0 %

4,3 mio.

4,2 mio.

4,5 mio.
35,2 %

I Nordtyskland er 4,5 mio. eller 35,2 pct. af befolkningen interesseret i at
besøge Danmark. Det samme gælder for 6,9 mio. eller 20,0 pct. i
Midttyskland og 2,1 mio. eller 8,0 pct. i Sydtyskland.
I Nordtyskland bor der 12,8 mio., i Midttyskland bor der 33,1 mio., og i
Sydtyskland bor 24,9 mio. tyskere. Selvom andelen med interesse i
Danmark er relativt mindre i Midt – og Sydtyskland, er der stadig tale
om et betydeligt potentiale målt i absolutte tal.

6,6 mio.
21,9 %

Sydtyskland
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Kilde: Den tyske Reiseanalyse 2019 der Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen (FUR) . Resultaterne er
baseret på personer med tysk statsborgerskab. Interesse for Danmark er defineret som den samlede andel, der
enten ”helt sikkert forventer at besøge Danmark” eller som ”generelt overvejer Danmark”. De næste tre år
dækker 2019 til 2021. Nordtyskland: Slesvig-Holsten, Hamburg, Niedersachsen, Bremen, MecklenburgVorpommern. Midttyskland: Nordrhein-Westfalen, Hessen, Berlin, Brandenburg, Sachsen, Sachsen -Anhalt,
Thüringen. Sydtyskland: Baden-Württemberg, Bayern, Rheinland-Pfalz, Saarland. Befolkningstal fra
Statistisches Bundesamt (2017).

2,0 mio.
9,2 %

5,2 mio.

Sydtyskland

2,3 mio.
9,3 %

6,9 mio.

Sydtyskland

2,1 mio.
8,0 %

All time high interesse for
Danmark

Interesse for Danmark som feriedestination

Udvikling i interesse for ferie i Danmark
og tyske overnatninger i Danmark

I 2019 er 13,5 mio. eller 21,2 pct. af den tyske befolkning
interesseret i at holde ferie i Danmark inden for de næste 3 år 30.000.000
(2019-2021). Dette udgør en rekordhøj interesse for ferie i
Danmark blandt tyskerne.
25.000.000
Samtidig er antallet af de tyske overnatninger steget de
seneste år. I 2018 var der godt 15,6 mio. registrerede tyske
overnatninger i Danmark, hvilket er det højeste antal
overnatninger i de sidste 10 år.
Dette indikerer, at den tyske rejselyst til Danmark i en vis
grad bliver indfriet, og at den stigende interesse bliver
konverteret til flere overnatninger.

18%
16%

20.000.000

19%

18%

20%

18%

16%

16%
14%

13%
15.000.000

21%

20%

14.801.477
13.010.970

12.397.127

15%

15.617.598

12.226.177

10%

10.000.000
5%

5.000.000

-

0%

2009

2010

2011

2012

2013

Tyske overnatninger i Danmark
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Kilde: Den tyske Reiseanalyse 2019 der Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen (FUR) . Resultaterne
er baseret på personer med tysk statsborgerskab. Årstal angiver det år, undersøgelsen er gennemført.
Overnatningstallene er fra Danmarks Statistik.

2014

2015

2016

2017

2018

Interesse for ferie i Danmark

2019

Rekordhøj interesse for både
den danske øst- og vestkyst
Tyskernes interesse for at holde ferie i de kommende 3 år
dansk østkyst

dansk vestkyst

Interesse for Danmarks kyst i de kommende tre år

Danmark
23,0
22,4

Pct.

21,2

18,5
18,4
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I 2019 har i alt 14,6 mio. eller 23,0 pct. af tyskerne interesse for at besøge
den danske østkyst i de kommende tre år. Dette svarer til en stigning på
4,6 pct.point eller 2,7 mio. tyskere i forhold til 2015.
Tilsvarende er i alt 14,2 mio. tyskere, svarende til 22,4 pct., interesserede i
den danske vestkyst i de kommende tre år. Dette svarer til en stigning på
3,6 pct.point eller 2,1 mio. tyskere i forhold til 2015.

18,8

2015

Et rekordstort antal tyskere har lyst til at holde ferie i Danmark inden for de
kommende tre år. Zoomer man ind på den danske øst- og vestkyst, er
tendensen den samme: interessen for den både danske øst- og vestkyst er
rekordhøj i 2019 i forhold til tidligere år.

2016

2017

2018

2019

Kilde: Den tyske Reiseanalyse 2019 der Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen (FUR) . Resultaterne er baseret
på personer med tysk statsborgerskab. Årstal angiver det år, undersøgelsen er gennemført. Interesse for Danmark
er defineret som den samlede andel, der enten ”helt sikkert forventer at besøge Danmark” eller som ”generelt
overvejer Danmark”. De næste tre år dækker 2019 til 2021.

Tyskernes interesse for den danske østkyst er for første gang højere end for
vestkysten.

Tyskernes rejselyst i 2019
med fokus på kyst- og naturferier
www.visitdenmark.dk/corporate/videncenter

Følg os på Linkedin – VisitDenmark Viden og Analyse

Danmark er i Top 10 over tyskernes
forventede feriemål i 2019
Tyskernes forventede feriedestinationer i 2019
Ser man på tyskernes forventede rejsemål i 2019 helt overordnet,
ligger Danmark nummer ni på listen over udenlandske destinationer.
5 pct. af den tyske befolkning forventer at holde ferie i Danmark i år.
I Nordvesttyskland forventer 7 pct. af befolkningen eller 2,0 mio. at
besøge Danmark på en ferie i 2019.
Tyskland er det suverænt mest populære feriemål blandt tyskerne,
mens Østrig, Spanien og Italien også er eftertragtede. Danmark
konkurrerer særligt med Tyskland og Holland, når det gælder
koldtvandsdestinationer.
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Kilde: VisitDenmarks Internationale Image- og Potentialeanalyse 2019. Tyskland, N= 2.118. Nordvesttyskland, N=
927 . En ferie er defineret som en ferierejse med minimum en overnatning og inkluderer både betalt og privat
indkvartering. Nordvesttyskland dækker: Slesvig-Holsten, Nordrhein-Westfalen, Hamborg, Niedersachsen,
Mecklenburg-Vorpommern, Bremen og Berlin.

Hvilke destinationer forventer du at besøge på en ferie i 2019? Top 10
Tyskland

42%

Østrig

13%

Spanien

12%

Itailien

11%

Frankrig

8%

Holland

7%

Grækenland (inkl. øer)

6%

USA

6%

Tyrkiet

5%

Danmark

5%

I Nordvesttyskland:
7% forventer
at besøge Danmark
på en ferie i 2019

Mulighed for afslapning og rekreation samt
value for money tiltrækker tyskerne
Rejsemotiver
Zoomer man ind på kyst- og naturferie, forventer 74 pct. af den tyske befolkning
at afholde en sådan i 2019.
Afslapning, value for money og gode bademuligheder er vigtige motiver, når
tyskerne skal vælge destination til kyst- og naturferien uden børn. Gæstfrihed og
god lokal mad er også afgørende.

Top 10 grunde til valg af udenlandsk destination til
den seneste kyst- og naturferie uden børn
Afslapning og rekreation

49%

Afslapning og rekreation

45%

Value for money

45%

Strande og bademuligheder

38%

Strande og bademuligheder

Gæstfrie mennesker

38%

Familievenligt

God lokal mad og restauranter

34%

Sikkerhed

31%

36%
33%

God lokal mad og restauranter

26%

Sikkerhed

En destination mindre overfyldt med turister

26%

Historiske og kulturelle seværdigheder

Historiske og kulturelle seværdigheder

26%

Let tilgængeligt

25%

37%

Gæstfrie mennesker

Opleve det autentiske lokale liv og kultur

Ny destination
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Top 10 grunde til valg af udenlandsk destination til
den seneste kyst- og naturferie med børn
54%

Value for money

Også tyskere, der har børnene med på kyst- og naturferien, har afslapning,
value for money og bademuligheder som de tre vigtigste rejsemotiver, når
det gælder valg af destination. Desuden vægter børnefamilier
familievenlighed højt, ligesom tilgængelighed også er med i top 10.

En destination mindre overfyldt med turister

Kilde: VisitDenmarks Internationale Image- og Potentialeanalyse 2019. Vil på kyst- og naturferie uden børn i 2019: N=1022. Vil på kyst- og naturferie med børn i 2019: N=482.

31%
30%
24%
23%
21%

Danmark er i Top 10 over destinationer til
kyst- og naturferier med og uden børn i 2019
Destinationer til kyst- og naturferie 2019

Destinationer til kyst- og naturferie 2019
I alt forventer 56% af alle tyskere at tage på en kystog naturferie uden børn, mens 25% forventer at tage
afsted med børn.
Danmark er med i top 10 over destinationer til kystog naturferie både med og uden børn. Særligt ligger
Danmark højt på listen til kystferier med børn
blandt nordvest-tyskerne.
Tyskland er igen klart den største konkurrent for
Danmark, når det gælder kyst- og naturferier.
Desuden er Holland en betydelig konkurrent.
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Kilde: VisitDenmarks Internationale Image- og Potentialeanalyse 2019. Tyskland,
N= 2.118. Nordvesttyskland, N= 927. En ferie er defineret som en ferierejse med
minimum en overnatning og kan bestå af betalt eller privat indkvartering.
*Kroatien/Slovenien/Montenegro.

Med børn

Uden børn
Tyskland

Nordvesttyskland

Tyskland

Nordvesttyskland

56%

59%

25%

23%

Destinationer som overvejes:

Destinationer som overvejes:
1

Tyskland

50%

1

Tyskland

52%

1

Tyskland

50%

1

Tyskland

43%

2

Spanien

25%

2

Spanien

24%

2

Italien

20%

2

Holland

20%

3

Italien

24%

3

Holland

20%

3

Østrig

18%

3

Frankrig

19%

4

Østrig

22%

4 Italien

18%

4

Spanien

18%

4

Danmark

18%

5

Frankrig

17%

5

Østrig

17%

5

Frankrig

17%

5

Italien

18%

6

Holland

16%

6

Frankrig

17%

6

Danmark

15%

6

Spanien

17%

7

Grækenland

16%

7 Danmark

15%

7

Holland

14%

7

Østrig

13%

8

Danmark

13%

8 Tyrkiet

13%

8

Grækenland

12%

8

Grækenland

10%

9

Portugal

12%

9

12%

9

Kro/Slo/Mon*

9%

9

Tyrkiet

10%

10 Kro/Slo/Mon*

11%

10 Portugal

12%

10 Schweiz

8%

10 Storbritannien

Grækenland

8%

6,5 mio. tyskere har interesse for
dansk kyst- og naturferie i 2019
6,5 mio.

tyskere overvejer kyst- og
naturferie i Danmark i 2019
af dem:
holdt ferie i Danmark i 2018

holdt ferie i Tyskland i 2018

overvejer kyst- og naturferie i
Tyskland i 2019
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Tyskere, der overvejer en kyst- og naturferie i Danmark i 2019
Samlet set overvejer 9 pct. eller næsten 6,5 mio. tyskere Danmark som
destination til en kyst- og naturferie i 2019. Knap en fjerdedel af dem
var på ferie i Danmark sidste år. Det er positivt, at de igen i år overvejer
den danske kyst og natur i forbindelse med en ferie.

Blandt tyskere, der overvejer kyst- og naturferie i Danmark i år, har to
ud af tre også Tyskland med som en mulig kandidat. 61 pct. af dem var
også på ferie i Tyskland i 2018. Konkurrencen med Tyskland er således
meget aktuel.

24%

61%

66%

Kilde: VisitDenmarks Internationale Image- og Potentialeanalyse 2019. Tyskere N = 2.118. Tyskere,
der overvejer Danmark til kyst- og naturferie i 2019 N=196.
*En længere ferie er defineret som ophold med minimum fire overnatninger.

Over halvdelen af de potentielle tyske
kyst- og naturturister har været på
ferie i Danmark i de sidste to år
Tyskere, der overvejer en kyst- og naturferie i Danmark i 2019

Ferie holdt i Danmark de seneste 2 år blandt de 6,5 mio. tyskere,
der overvejer Danmark til kyst- og naturferie i 2019

I de seneste to år har samlet set 52 pct. af de tyskere, der overvejer en
kyst- og naturferie i Danmark i 2019, været på en kortere eller længere
ferie i Danmark. Dette omfatter et ophold med minimum en overnatning og enten betalt eller privat indkvartering.

Tyskere

Andelen blandt befolkningen i Nordvesttyskland er 56 pct. og dermed
lidt højere end i Tyskland samlet set.

52%

Nordvesttyskere

56%

Blandt de tyskere, der ikke har holdt ferie i Danmark i de seneste to år,
har 38 pct. overvejet Danmark, men valgte en anden destination.
Desuden siger 23 pct., at de slet ikke har overvejet Danmark som
rejsemål. Det er derfor positivt, at de danske kyst- og naturdestinationer nu formår at skabe interesse også blandt tyskere, der i de
seneste to år ikke har overvejet Danmark som rejsemål.
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Kilde: VisitDenmarks Internationale Image- og Potentialeanalyse 2019. Tyskere, der overvejer Danmark til
kyst- og naturferie i 2019: N=196.
*Ferie defineres som et besøg med ferie eller fornøjelse som formål med mindst en overnatning.

Hvorfor har du ikke besøgt Danmark i de sidste to år? Top 3 grunde

38%

har overvejet Danmark, men valgte en anden destination

23%

har slet ikke overvejet Danmark

17%

synes Danmark er for dyr

Tyskere uden hjemmeboende
børn vil afsted til Danmarks
kyst og natur
Tyskere, der overvejer en kyst- og naturferie i Danmark i 2019

66%
har ikke
hjemmeboende børn

Over halvdelen af de tyskere, der overvejer en kyst- og naturferie i
Danmark, bor i en af Nordvesttysklands delstater. Størstedelen har ikke
hjemmeboende børn. Omkring hver fjerde har en videregående
uddannelse.

52%

Aldersmæssigt er hovedparten af de tyskere, der overvejer en kyst- og
naturferie i Danmark i 2019, over 34 år. Gennemsnitsalderen er 47 år.

bor i Nordvesttyskland

Alder
18-34 år
30%

55+ år
35%

47 år
i gennemsnit

35-54 år
35%
17

Kilde: VisitDenmarks Internationale Image- og Potentialeanalyse 2019. Tyskere, der overvejer Danmark til kyst- og
naturferie i 2019: N=196. Nordvesttyskland dækker: Slesvig-Holsten, Nordrhein-Westfalen, Hamborg, Niedersachsen,
Mecklenburg-Vorpommern, Bremen og Berlin.

27%
har en videregående
uddannelse

Danmark som brand
www.visitdenmark.dk/corporate/videncenter

Følg os på Linkedin – VisitDenmark Viden og Analyse

Danmark forbindes med hav,
natur samt venlige mennesker
Frie associationer med Danmark
Tyskere, der overvejer Danmark til kyst- og naturferie i 2019, forbinder
Danmark med hav, natur og venlige og imødekommende mennesker.
Dette er nogle af de egenskaber, som tyskerne også prioriterer, når de
vælger destination til deres kyst- og naturferie helt overordnet.
Desuden er der mange af de potentielle tyske kyst- og naturturister,
der associerer Danmark med kyst, fred og ro, klitter og skønt landskab.
Mange nævner også vest- og østkysten.
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Kilde: VisitDenmarks Internationale Image- og Potentialeanalyse 2019. Tyskere, der overvejer Danmark til
kyst- og naturferie i 2019: N=196. Spørgsmål: Hvad forbinder du med Danmark? Frie associationer.

Tyskere, der overvejer Danmark,
har markant større kendskab til
landet end tyskerne generelt
Kendskab til Danmark som feriedestination
38 pct. af tyskerne tilkendegiver, at de ved noget eller meget om Danmark
som feriedestination. Kendskabet til Danmark er markant højere blandt
tyskere, der overvejer en kyst- og naturferie i Danmark i 2019. Blandt dem
siger 71 pct., at de ved noget eller meget om Danmark.
Hvad angår den danske vest- og østkyst, kender 18 pct. af den tyske
befolkning noget eller meget til hver af områderne som destinationer*.
Andelen, der kender områderne, er dobbelt så stor blandt tyskere, der
overvejer en kyst- og naturferie i Danmark i 2019.

Kendskab til Danmark som feriedestination blandt tyskere
8%

27%
30%
Jeg ved meget

44%

18% / 39%

tyskere / tyskere, der overvejer Danmark til kyst- og naturferie
kender noget eller meget til den danske østkyst
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Kilde: VisitDenmarks Internationale Image- og Potentialeanalyse 2019. Alle tyskere N=2.118. Tyskere, der overvejer
Danmark til kyst- og naturferie i 2019 N=196
*I spørgeskemaet står hhv.: Dänische Nordseeküste og Dänische Ostseeküste

Jeg ved meget lidt

42%

Jeg ved ingenting

tyskere / tyskere, der overvejer Danmark til kyst- og naturferie
kender noget eller meget til den danske vestkyst

18% / 35%

Jeg ved noget

25%
20%
4%
Alle tyskere

Tyskere, der overvejer en kystog naturferie i Danmark i 2019

Tyskere, der har besøgt Danmark,
er væsentligt mere positive
Danmark som attraktiv feriedestination

78%

27%

Mellem
attraktivitet

Lav attraktivitet
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Generelt set har tyskerne et godt indtryk af Danmark som feriemål,
men et besøg i Danmark gør folk endnu mere positive.

71%

Høj attraktivitet

19%

Danmark som attraktiv feriedestination

Tyskere, der overvejer Danmark
til kyst- og naturferie i 2019
Tyskere, som holdt ferie i
Danmark i 2018

1%
3%

Kilde: VisitDenmarks Internationale Image- og Potentialeanalyse 2019. Tyskere, der overvejer Danmark til kyst- og
naturferie i 2019: N=196. Tyskere, som var på ferie i Danmark i 2018: N= 97. Spm. ”Hvor attraktiv vil du bedømme
Danmark som feriedestination, på en skala fra 1-7, hvor 7 er meget attraktiv”. Høj attraktivitet: 6 eller 7 på skalaen.
Mellem attraktivitet: 4 eller 5. Lav attraktivitet: 1, 2 eller 3.
*VisitDenmarks Turistundersøgelse 2017.

Hovedparten af de tyskere, der besøgte Danmark på en ferie i 2018, har
et meget positivt indtryk af Danmark som feriemål. 78 pct. er positive
og synes, at Danmark er meget attraktiv som feriedestination.
Tal fra VisitDenmarks Turistundersøgelse* viser også, at flertallet af de
tyske gæster er tilfredse med kyst- og naturferien i Danmark, og at 79
pct. aktivt vil anbefale Danmark som feriedestination, når de kommer
hjem. Derudover regner 71 pct. af de tyske kyst- og naturturister med,
at de vil holde ferie i Danmark igen inden for de næste to år.

Vidensbank om turismen
i Danmark
www.visitdenmark.dk/corporate/videncenter
www.visitdenmark.dk/corporate/videncenter

Følg os på Linkedin – VisitDenmark Viden og Analyse
Følg os på LinkedIn – VisitDenmark Viden & Analyse

